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Πεξίιεςε 
 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

πεξηνξίδνληαο ηε ζπαηάιε ηεο ρσξίο λα ζπζηαζηνχλ νη ζπλζήθεο άλεηεο δηαβίσζεο. Οη 

ελέξγεηεο θαη νη επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ελφο θηηξίνπ αθνξνχλ ην θηηξηαθφ θέιπθνο, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηελ νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη επεκβάζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθάζηνηε θηηξίνπ. 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο έγηλε 

θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ειήθζεζαλ κεηξήζεηο κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε θάκεξα ππεξχζξσλ γηα ηε 

ζεξκνγξάθεζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, πγξαζηφκεηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιπηήο 

θαπζαεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. Αθφκε, πξνηάζεθαλ δξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

θηηξίνπ θαη έγηλε ε ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζή ηνπο. 

 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δνθηκέο ππφ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θνξηίνπ. ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιπηέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα, Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλειθπζηήξα, 

Σερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα, Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, Έμππλα 

θηίξηα      

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 

The saving of energy in buildings aims in the rational use of energy without the restriction of 

the conditions of comfort in the building. The interventions that can be done for the 

improvement of the energy efficiency of a building concern the envelope of the building, the 

surrounding environment, the systems of heating, cooling, lighting and hot water for use, the 

electric appliances and the rational behavior of tenants of building, as well as the exploitation 

of his structural elements. 

 

In this thesis an energy study was carried out on a certain building in the university camp of 

NTUA at Athens. During this study, all current energy consumption was recorded and a 

thermographic (IR) camera was used for the detection of losses of energy on the building 

envelope. Also the humidity and the temperature in the interior and the exterior of the 

building was measured and a flue gas analyzer was used for the evaluation of the operation of 

the boiler at the central system of heating in the building. Moreover, there is an attempt to 

chose the best solutions for energy efficiency improvement taking into consideration 

economical evaluation of each solution. 

 

Finally, the energy consumption during the operation of hydraulic and mechanic lifts of a 

building in the university camp of NTUA was recorded. Concretely, for the study of the 

operation of the lifts three different trials were realized with various number of people in 

them each time. A power quality analyzer recorded the active power, the reactive power and 

the power factor during the operation of the lifts. 

 

 

 

Keywords: Energy saving in buildings, Technological improvements in buildings, Lift 

energy consumption, Renewable energy sources, Smart building   

  



Πξόινγνο 
 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ Βηνκεραληθψλ 

Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απνθάζεσλ ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη 

Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ΔΜΠ), ζηα πιαίζηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ πζηεκάησλ Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζεο. 

 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε δηεθπεξαίσζε ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζην 

Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ζηελ Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ θαη ε  θαηαγξαθή ηεο 

ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη 

κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. 

 

Τπεχζπλνο θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ήηαλ ν Καζεγεηήο θ. Ησάλλεο Φαξξάο, 

ζηνλ νπνίν νθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο γηα ηελ αλάζεζε απηήο θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ 

κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ ζέκα. 

 

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε δηδάθησξ ΔΜΠ Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ 

θαη ηνλ ππνςήθην δηδάθησξ Βαγγέιε Μαξηλάθε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πνπ 

κνπ παξείραλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηα κέιε 

ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΜΠ θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Γεψξγην Γήκνπ, Γηεπζπληή ηεο 

Γηεχζπλζεο πληήξεζεο Δγθαηαζηάζεσλ ΔΜΠ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία απφ πιεπξάο ηνπ, 

ηνλ θ. Βαζίιεην Εεζφπνπιν γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ κε ηα φξγαλα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ 

έδσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηερληθήο 

ππεξεζίαο ηεο Πνιπδχλακεο Μνλάδαο ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Υεκηθψλ Μεραληθψλ. 
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Κεθάιαην 1 

 

 

Δηζαγσγή 

 

 

1.1 θνπόο - Αληηθείκελν 
 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο αλαινγεί ζην 40 % πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ θαηαλάισζε απηή, είηε ζε κνξθή ζεξκηθήο είηε ζε κνξθή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη σο απνηέιεζκα, εθηφο ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο 

ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε 

ξχπνπο, θπξίσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

πεξηνξίδνληαο ηε ζπαηάιε ηεο ρσξίο λα ζπζηαζηνχλ νη ζπλζήθεο άλεηεο δηαβίσζεο. Οη 

ελέξγεηεο θαη νη επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ελφο θηηξίνπ αθνξνχλ ην θηηξηαθφ θέιπθνο, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηελ νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη επεκβάζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθάζηνηε θηηξίνπ. 

 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο παξνπζηάδνληαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη νη 

δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο άλεζεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

 

Γηα ηνπ ζθνπνχο, ινηπφλ, ηεο δηπισκαηηθήο απηήο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ελεξγεηαθή κειέηε 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ ζηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

πθηζηάκελσλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη ειήθζεζαλ κεηξήζεηο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 

νξγάλσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε θάκεξα ππεξχζξσλ γηα ηε ζεξκνγξάθεζε ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο, πγξαζηφκεηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιπηήο θαπζαεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 
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Αθφκε, πξνηάζεθαλ δξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη έγηλε ε 

ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζή ηνπο. 

 

Σέινο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δνθηκέο ππφ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θνξηίνπ. Ζ πξψηε δνθηκή αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ 

αλειθπζηήξα γηα θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Οη επφκελεο δνθηκέο αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία δπν κεραληθψλ αλειθπζηήξσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάιιειεο θίλεζεο πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πέληε δεπηεξνιέπησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξάιιειεο θίλεζεο πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αλαιπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο θαη ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρχνο.    

 

 

1.2 Φάζεηο πινπνίεζεο 

 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2009 - επηεκβξίνπ 2010, αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία, 

πνπ ζπλίζηαηαη απφ έμε θάζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο απεηθνλίδνληαη επνπηηθά θαη ζην 

ρήκα 1.1. 

 

Φάζε 1: Καηαγξαθή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη απηνκαηηζκνί ζε έλα 

„έμππλν θηίξην‟.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο ε 

θαηαγξαθή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ. Γηα θάζε ηερλνινγία πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη 

ηα ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή, θαηαγξάθνληαη 

νη δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο άλεζεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο 

εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. 

 

Φάζε 2: Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ κε εηδηθά φξγαλα. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Ληκεληθψλ Έξγσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο κεηξήζεηο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ 

νξγάλσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε θάκεξα ππεξχζξσλ γηα ηε ζεξκνγξάθεζε ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο, πγξαζηφκεηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην 
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εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιπηήο θαπζαεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Φάζε 3: Καηαγξαθή ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην θηίξην 

θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο. 

 

ηελ ηξίηε θάζε, έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην θηίξην γηα λα είλαη εθηθηή κηα εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζε απηφ. Καηαγξάθεθε ινηπφλ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελψ παξάιιεια 

δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ ζρεηηθά κε ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζθεπψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Έηζη, πξνέθπςε κηα εθηίκεζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλα ρξφλν ζην θηίξην (Kwh/έηνο). Δπίζεο, ζηε 

θάζε απηή, έγηλε ε θαηαγξαθή ησλ αλνηγκάησλ ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο. 

   

Φάζε 4: Καηαγξαθή, κε ρξεζηκνπνίεζε αλαιπηή ελέξγεηαο, ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, ηνπνζεηήζεθαλ, ζηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνχο 

πίλαθεο, αλαιπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ 

Κηηξίνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε 

κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δνθηκέο 

ππφ δηαθνξεηηθέο ηηκέο θνξηίνπ. Ζ πξψηε δνθηκή αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ 

αλειθπζηήξα γηα θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Οη επφκελεο δνθηκέο αθνξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία δπν κεραληθψλ αλειθπζηήξσλ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάιιειεο θίλεζεο πξνο ηελ 

ίδηα θαηεχζπλζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πέληε δεπηεξνιέπησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

παξάιιειεο θίλεζεο πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. 

 

Φάζε 5: Δπεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο. 

 

ηε θάζε απηή, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαγξακκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ αλαιπηψλ ελέξγεηαο θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ 

κεηξήζεσλ. Με βάζε ηα δηαγξάκκαηα απηά πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 

Φάζε 6: Δπηινγή θαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

ηε θάζε απηή, γίλεηαη ε επηινγή νξηζκέλσλ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ππφ 

κειέηε θηηξίνπ θαη ε ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζή ηνπο. Γηα θάζε δξάζε ππνινγίδνληαη νη 

εμήο δείθηεο: Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ), Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) θαη 

Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ). 

 

Φάζε 7: πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο.   
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο θάζεο ηεο δηπισκαηηθήο παξαηίζεληαη ηα  ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμάγνληαη θαη εμεηάδνληαη νη πξννπηηθέο πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

 

ρήκα 1.1: Φάζεηο πινπνίεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  
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1.3 Οξγάλσζε ηόκνπ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεη έμε θεθάιαηα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Κεθάιαην 1: Σν παξφλ θεθάιαην φπνπ πεξηγξάθνληαη ν ζθνπφο, νη θάζεηο πινπνίεζεο 

θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

 Κεθάιαην 2: ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ 

θαη ηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θσηηζκνχ. Γηα θάζε ηερλνινγία 

πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

 Κεθάιαην 3: ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθνληαη ηα νθέιε θαη νη δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο άλεζεο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε απηνκαηηζκψλ ζε θηίξηα, θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ απηνκαηηζκψλ απηψλ. 

 Κεθάιαην 4: ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεηαη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην θηίξην, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, γηα λα είλαη εθηθηή κηα εθηίκεζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε απηφ. Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ 

ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο θαη ν δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ηνπ θηηξίνπ. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ νξγάλσλ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε 

θάκεξα ππεξχζξσλ γηα ηε ζεξκνγξάθεζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, πγξαζηφκεηξν γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν 

ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιπηήο θαπζαεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 

ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. Σέινο, γίλεηαη ε επηινγή νξηζκέλσλ 

δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ θαη ε ηερλννηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζή ηνπο. 

 Κεθάιαην 5: ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε θαηαγξαθή, κέζσ αλαιπηή ελέξγεηαο, ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηε κειέηε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δνθηκέο ππφ 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θνξηίνπ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ δηαγξακκάησλ. 

 Κεθάιαην 6: Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ επίινγν ηεο εξγαζίαο, ζην νπνίν 

παξαηίζεληαη φια ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάρζεθαλ θαη νη πξννπηηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη. 
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Κεθάιαην 2 

 

 

ύγρξνλεο Σερλνινγίεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο αλαινγεί ζην 40 % πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ο νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο θηηξηαθφο ηνκέαο απνηεινχλ πιένλ 

ηνλ κεγαιχηεξν ηειηθφ θαηαλαισηή ελέξγεηαο ζε επξσπατθφ επίπεδν, εθηνπίδνληαο ηνπο 

παξαδνζηαθά κεγάινπο θαηαλαισηέο, ηε βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο. Ζ θαηαλάισζε 

απηή, είηε ζε κνξθή ζεξκηθήο είηε ζε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη σο απνηέιεζκα, 

εθηφο ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, ηε 

κεγάιε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ξχπνπο, θπξίσο δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ 

επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ζηνρεχεη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο 

πεξηνξίδνληαο ηε ζπαηάιε ηεο ρσξίο λα ζπζηαζηνχλ νη ζπλζήθεο άλεηεο δηαβίσζεο. Απηή 

επηηπγράλεηαη ελ κέξεη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ελ κέξεη κέζσ ηεο πςειήο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ 

άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ πνπ ηνλ πξνδηαγξάθνπλ. 

 

Οη ελέξγεηεο θαη νη επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ελφο θηηξίνπ αθνξνχλ ην θηηξηαθφ θέιπθνο, ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηελ νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη επεκβάζεηο απηέο ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθάζηνηε θηηξίνπ. Αξρηθά πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο θαη πεξηνρέο φπνπ 

είλαη δπλαηή ε εμνηθνλφκεζε κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Πξφζζεηεο ελέξγεηεο πξέπεη 

λα εμεηαζζνχλ κε πξνζνρή θαη λα δηθαηνινγεζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο 

ηεο επέλδπζεο. Υξήκαηα πνπ ζα εμνηθνλνκεζνχλ απφ ηηο πξψηεο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κειινληηθψλ, πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθψλ, ελεξγεηψλ θαη επεκβάζεσλ. 
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Οη ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνξηίσλ γηα ηηο 

ηειηθέο ρξήζεηο (ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ) θαη ζηε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε θάζε 

κνλάδαο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. 

ρήκα 2.1: Σνκείο όπνπ εθαξκόδνληαη ηερλνινγίεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα 

 

ηηο ελφηεηεο 2.2 – 2.7 θαηεγνξηνπνηνχληαη  θαη παξνπζηάδνληαη κε ηελ ίδηα θσδηθνπνίεζε νη 

ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. ε θάζε 

ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε ηερλνινγίαο. 

 Δλφηεηα 2.2: Σερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

θηηξίνπ, 

 Δλφηεηα 2.3: Σερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο,  

 Δλφηεηα 2.4: Σερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα ςχμεο, 

 Δλφηεηα 2.5: Σερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ, 

 Δλφηεηα 2.6: πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ – ζεξκφηεηαο (ΖΘ),  

 Δλφηεηα 2.7: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζε θηίξηα αλά ηνκέα δξάζεο. 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σσεδιαζμόρ

κηιπίος

Σύζηημα

κενηπικήρ

θέπμανζηρ

Σύζηημα

τύξηρ

Σύζηημα

ηεσνηηού

θυηιζμού

ΣΗΘ

Σύζηημα

Ενεπγειακήρ

διασείπιζηρ

ΒΜS
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Πίλαθαο 2.1: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ, ηα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςύμεο, ηερλεηνύ θσηηζκνύ, ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη 

 ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ-ζεξκόηεηαο 

 

Σνκέαο δξάζεο Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

1 
ρεδηαζκόο 

θηηξίνπ 

1.1 Θεξκνκφλσζε 

1.2 
Κνπθψκαηα βειηησκέλεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ρξήζε δηπιψλ παινπηλάθσλ 

1.3 Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

1.4 Ζιηνπξνζηαζία θηηξίνπ 

1.5 Φπζηθφο αεξηζκφο 

1.6 Φπηεκέλν δψκα 

1.7 
Υξήζε αλαθιαζηηθψλ επηρξηζκάησλ ζε εμσηεξηθέο 

επηθάλεηεο 

1.8 Γξνζηζκφο κε εμάηκηζε λεξνχ 

1.9 Φπζηθφο θσηηζκφο 

2 
ύζηεκα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο 

2.1 Ηζρχο ιέβεηα 

2.2 πληήξεζε 

2.3 
Λέβεηεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ιέβεηεο 

ζπκπχθλσζεο 

2.4 

Θεξκνκφλσζε 

 ιέβεηα 

 κπφηιεξ 

 ζσιήλσλ δηαλνκήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ 

2.5 Τπνδαπέδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

2.6 
πζηήκαηα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζε 

3 ύζηεκα ςύμεο 

3.1 Καζαξηζκφο θίιηξσλ θαη αεξαγσγψλ 

3.2 Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ (inverter) 

3.3 Υξήζε δηαθξαγκάησλ (ληάκπεξ) 

3.4 Υξεζηκνπνίεζε νηθνλνκεηήξα 

3.5 Απνζήθεπζε ςχμεο 

4 
ύζηεκα ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

4.1 Λακπηήξεο θζνξηζκνχ 

4.2 Λακπηήξεο ελεξγεηαθνχ ηχπνπ (ειεθηξνληθνί) 

4.3 Υξήζε αλαθιαζηήξσλ 

4.4 πζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ 

5 
πκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ 

– ζεξκόηεηαο (ΖΘ) 
5.1 

Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

- ζεξκφηεηαο 

6 
Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 
6.1 Κεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ θηηξίνπ (ΒΜS) 
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2.2 ρεδηαζκόο Κηηξίνπ 

 

Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ είλαη ν ζρεδηαζκφο ν νπνίνο ιακβάλνληαο ππφςε ην 

θιίκα θάζε πεξηνρήο, ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ εζσθιηκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ (ζεξκηθή θαη νπηηθή άλεζε, πνηφηεηα αέξα) κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο (ήιην, αέξα – άλεκν, λεξφ, 

έδαθνο). Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηε 

ζέξκαλζε, ηελ ςχμε θαη ηνλ θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. 

 

ηελ Διιάδα ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα παξνπζηάδνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 

30 % ζε ζρέζε κε ζπλήζε ζπκβαηηθά θηίξηα, ελψ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα ακφλσηα θηίξηα ε 

αληίζηνηρε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 80 %. 

 

Μηα απεηθφληζε ησλ βαζηθφηεξσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 

 
ρήκα 2.2: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ 

 

 

2.2.1 Σνπνζέηεζε ζεξκνκόλσζεο 

 

Ζ πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο αθνξά ζηηο φςεηο, ζηελ νξνθή θαη ζην δάπεδν ζε επαθή κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη λα πξνζερζεί ε κφλσζε φισλ ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζεξκνγέθπξεο νη νπνίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ 

επαίζζεηα ζεκεία ζηελ νηθνδνκή θαη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θηηξηαθνχ πεξηβιήκαηνο ή ε αχμεζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

ζεξκνκφλσζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Ζ αχμεζε απηή 

εμεηάδεηαη θπξίσο ζε ζχγθξηζε κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ 

ηεο ζεξκνκφλσζεο. Ζ αχμεζε ή ε χπαξμε ηεο ζεξκνκφλσζεο, γηα λα ζπκθέξεη νηθνλνκηθά, 

Σσεδιαζμόρ

κηιπίος

1.1 Θεξκνκόλσζε

1.2 Κνπθώκαηα βειηησκέλεο ελεξγεηαθήο

απνδνηηθόηεηαο θαη ρξήζε δηπιώλ παινπηλάθσλ

1.3 Παζεηηθά ειηαθά

ζπζηήκαηα

1.4 Ηιηνπξνζηαζία θηηξίνπ

1.5 Φπζηθόο αεξηζκόο

1.6 Φπηεκέλν δώκα

1.7 Υξήζε αλαθιαζηηθώλ επηρξηζκάησλ

ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο

1.8 Δξνζηζκόο κε εμάηκηζε λεξνύ

1.9 Φπζηθόο θσηηζκόο
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ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηφθνπο θαη ηελ απφζβεζε ηεο πξφζζεηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο δαπάλεο. Σν κέζν θφζηνο ηνπνζέηεζεο ζεξκνκφλσζεο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 

είλαη 33 €/ 2m . 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 10 – 30% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε 

 

 

2.2.2 Κνπθώκαηα βειηησκέλεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ρξήζε δηπιώλ 

παινπηλάθσλ 

 

Ζ ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ αθνξά θαη ζηα αλνίγκαηα θαη εμαζθαιίδεηαη κε ρξήζε 

δηπιψλ παινπηλάθσλ θαη βειηησκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θνπθψκαηα. Κνπθψκαηα 

ζηδεξέληα, παιαηάο θαηαζθεπήο ή ρακειήο αεξνζηεγαλφηεηαο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 

απφ ζεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα κε πηζηνπνηεκέλεο ηδηφηεηεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

ππάξρνληα θνπθψκαηα είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθά, αιιά κε θαθή ζπλαξκνγή θαη 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ιφγσ δηείζδπζεο ηνπ αέξα, κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ επεκβάζεηο αεξνζηεγάλσζήο ηνπο. 

 

Αθφκε νη κνλνί παινπίλαθεο ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη απφ δηπινχο. Σν θφζηνο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ κνλψλ παινπηλάθσλ απφ δηπινχο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 80 € / 2m  ελψ ε 

αεξνζηεγάλσζε θνπθσκάησλ κε θαθή ζπλαξκνγή θνζηίδεη πεξίπνπ 20 € /θαηνηθία 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 10 – 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε 

 

   

2.2.3 Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζηα θηίξηα αμηνπνηνχλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε 

ησλ ρψξσλ ην ρεηκψλα. Απνηεινχλ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, πνπ, αμηνπνηψληαο ηνπο 

λφκνπο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ππφ 

κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε δηαλέκνπλ ζην ρψξν. Ζ ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη 

ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εηδηθφηεξα, ζηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κέζσ 

ηνπ γπαιηνχ ή άιινπ δηαθαλνχο πιηθνχ θαη ηνλ εγθισβηζκφ ηεο πξνθχπηνπζαο ζεξκφηεηαο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. 

 

Σν ζπλεζέζηεξν παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ παξαζχξσλ θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη κεγέζνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απαηηνχκελε ζεξκηθή κάδα (βαξηά πιηθά, φπσο πέηξα, πιάθεο, κπεηφλ 

ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα δάπεδα, ρσξίο λα είλαη θαιπκκέλα π.ρ. απφ ραιηά), ε νπνία απνξξνθά 

κέξνο ηεο εηζεξρφκελεο αθηηλνβνιίαο θαη ζεξκφηεηαο θαη ηελ απνδίδεη ζην ρψξν αξγφηεξα 
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θαη έηζη δηαηεξείηαη ν ρψξνο ζεξκφο γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο. Άιια παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη 

ηα ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο φπσο: 

 Ηιηαθνί ηνίρνη: Έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά, ζε κηθξή απφζηαζε (πεξίπνπ 15 cm) 

απφ ηελ ηνηρνπνηία, ηδάκη (παινπίλαθα) θαη ιεηηνπξγνχλ σο ειηαθνί ζπιιέθηεο 

κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα είηε κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ ηνίρνπ (ηνίρνο ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο), είηε κέζσ ζπξίδσλ (ζεξκνζηθσληθφ παλέιν) ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

πλδπαζκφο θαη ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ν ηνίρνο κάδαο κε ζπξίδεο ή ηνίρνο Trombe – 

Michel. 

 Θεξκνθήπηα (ειηαθνί ρώξνη): Δίλαη θιεηζηνί ρψξνη πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε λφηηα 

ηκήκαηα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη πεξηβάιινληαη απφ παινζηάζηα. Ζ ειηαθή 

ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκνθήπην κεηαθέξεηαη ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ κέζσ 

αλνηγκάησλ ή ηνπ ελδηάκεζνπ ηνίρνπ. 

 Ηιηαθά αίζξηα: Δίλαη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη έρνπλ ζηελ νξνθή ηνπο 

παινζηάζηα θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ζεξκνθήπηα. 

Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πξνζαξηψληαη ζε φςεηο ηνπ θηηξίνπ κε λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ην θαινθαίξη ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ειηνπξνζηαζία (π.ρ. ρξήζε 

θπιινβφισλ δέληξσλ, νξηδφληηα ζθίαζε, ηέληεο, πεξζίδεο) θαη πάληνηε κε δπλαηφηεηα 

αεξηζκνχ ψζηε λα κελ απμάλνπλ ην ςπθηηθφ θνξηίν. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 10 – 15% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε  

 

 

2.2.4 Ζιηνπξνζηαζία θηηξίνπ 

 

Ο ζθηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ε βαζηθφηεξε ηερληθή γηα ηε κείσζε ησλ 

ζεξκηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν. Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε 

εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, ζπλδπάδνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ 

θσηηζκνχ, αεξηζκνχ θαη ζέαο θαη θπζηθά λα κελ εκπνδίδεη ηνλ απαξαίηεην ειηαζκφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν ειηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαηά ηηο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπο. 

 

Σα ζθίαζηξα κπνξεί λα είλαη ζηαζεξά ή/θαη θηλεηά, δηάθνξσλ κνξθψλ (πρ ζηέγαζηξα, 

πεξζίδεο).πληζηψληαη νξηδφληηα ζε λφηηνπο, λνηηναλαηνιηθνχο θαη λνηηνδπηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ν ρεηκεξηλφο ειηαζκφο. ε αλαηνιηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ζπληζηψληαη ζθίαζηξα θαηαθφξπθνπ ηχπνπ. Ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή 

κέζνδνο ειηνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ είλαη ε ρξήζε βιάζηεζεο. Σν 

κέζν θφζηνο ηνπνζέηεζεο ζθηάζηξσλ είλαη πεξίπνπ 20 € / 2m ζθηάζηξνπ 

  

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 20-30% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε 
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2.2.5 Φπζηθόο αεξηζκόο 

 

Ο θπζηθφο αεξηζκφο απνηειεί ηε βαζηθφηεξε ηερληθή απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην 

θηίξην ηνπο ζεξκνχο κήλεο, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά κέζα. Ο δηακπεξήο 

αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην θέιπθνο θαη ζηηο 

εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Ο θαηαθφξπθνο αεξηζκφο ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

θπζηθνχ ειθπζκνχ, θαζψο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη 

ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Ο 

λπρηεξηλφο αεξηζκφο είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, 

ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο εκέξεο, θαηά ηηο νπνίεο ν εκεξήζηνο αεξηζκφο επηβαξχλεη ζεξκηθά ην 

θηίξην. πλεηζθέξεη θαη ζηελ απνζήθεπζε δξνζηάο ζηε ζεξκηθή κάδα ηνπ θηηξίνπ, 

ζαξψλνληαο ηηο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ κε δξνζεξφ αέξα, κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

ζεξκηθή επηβάξπλζε ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ επφκελε κέξα. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ αεξηζκνχ, ηδηαίηεξα θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο 

(Απξίιηνο-Μάηνο θαη επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο) θαη ηηο βξαδηλέο ψξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 10-15% ρσξίο 

θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 10-15% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε 

 

 

2.2.6 Φπηεκέλν δώκα 

 

Ζ θχηεπζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηεο νξνθήο. Ζ εθαξκνγή ηεο 

θπηεκέλεο νξνθήο ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

εξγαζίεο (ζηεγαλνπνίεζε κε δηπιή ζηεγάλσζε, απνζηξαγγηζηηθφ ζηξψκα, θεπεπηηθφ 

ζηξψκα, θπηά θαη ζχζηεκα άξδεπζεο). ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπηεκέλα 

δψκαηα εθηαηηθνχ ηχπνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζηαηηθφο έιεγρνο ηνπ δψκαηνο, 

ηδηαίηεξα γηα θαηαζθεπέο πξν ηνπ 1981. Σν θφζηνο ηνπνζέηεζεο ηεο θχηεπζεο είλαη πεξίπνπ 

90 €/ 2m  

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε 

ζηνλ ππνθείκελν φξνθν ηνπ θηηξίνπ. 

 

   

2.2.7 Υξήζε αλαθιαζηηθώλ επηρξηζκάησλ ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

 

Σα ςπρξά πιηθά είλαη επηζηξψζεηο κε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ζην ειηαθφ θάζκα θαη πςειφ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο εθπνκπήο. Βαζηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ε αλάθιαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Ζ ηδηφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ θαη εζσηεξηθψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ ρψξσλ ην θαινθαίξη. 
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 Ζ ρξήζε αλαθιαζηηθψλ επηρξηζκάησλ (ςπρξψλ πιηθψλ) ζπλίζηαηαη: 

 ε νξνθέο νη νπνίεο είλαη ήδε ζεξκνκνλσκέλεο ή ζε νξνθέο ζηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή 

ε πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο,  

 ε νξνθέο φπνπ πξνζηίζεηαη ζεξκνκφλσζε θαη ηα ςπρξά πιηθά ηνπνζεηνχληαη γηα 

ζπκπιεξσκαηηθφ φθεινο, 

 ε νξνθέο ή ζεκεία νξνθψλ φπνπ γηα ηερληθνχο, νηθνλνκηθνχο ή γηα άιινπο ιφγνπο δελ 

θξίλεηαη ζθφπηκε ε θχηεπζε, 

 Όηαλ ε επηθάλεηα εθαξκνγήο ησλ ςπρξψλ πιηθψλ είλαη αζθίαζηε θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εκέξαο ηνπο κήλεο Ηνχλην – επηέκβξην, 

 Όηαλ ην ελ ιφγσ θηίξην παξνπζηάδεη ζεκαληηθά πςειά ςπθηηθά θνξηία, ζε ζρέζε κε ηα 

θνξηία ζέξκαλζεο,  

 Γηα εθαξκνγή ζε ηνίρνπο, φηαλ ε πξνζζήθε κφλσζεο δελ απνηειεί ελδεδεηγκέλε ιχζε, 

είηε γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο είηε ιφγσ κεγάισλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ. 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΟΦΔΛΟ: 10-20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε 

ζε παξαθείκελνπο ρψξνπο. 

 

 

2.2.8 Γξνζηζκόο κε εμάηκηζε λεξνύ 

 

Ζ εμαηκηζηηθή ςχμε είλαη κηα απφ ηηο πην γλσζηέο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο πβξηδηθνχ 

δξνζηζκνχ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ρακειή 

πγξαζία. Σν ςπθηηθφ απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ηελ εμάηκηζε ησλ πδξαηκψλ ζηνλ αέξα, ν 

νπνίνο ςχρεηαη. 

 

ην θαηλφκελν απηφ βαζίδνληαη ηερληθέο φπσο νη αλνηθηέο πδάηηλεο επηθάλεηεο θαη ν πχξγνο 

δξνζηζκνχ φπνπ ν δεζηφο αηκνζθαηξηθφο αέξαο ςεθάδεηαη κε λεξφ ή πεξλά κέζα απφ κηα 

πγξή επηθάλεηα θαη ςχρεηαη ιφγσ ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. Έλα έκκεζν ζχζηεκα 

εμαηκηζηηθήο ςχμεο είλαη ν ςεθαζκφο ηεο νξνθήο ελφο θηηξίνπ. Δηδηθά κπεθ ςεθάδνπλ λεξφ, 

ην νπνίν απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ ηα πιηθά ζηελ επηθάλεηα ηεο νξνθήο, πνπ έρνπλ πςειή 

ζεξκνθξαζία ιφγσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη εμαηκίδεηαη. Ζ κέζε εκεξήζηα 

θαηαλάισζε λεξνχ είλαη πεξίπνπ 3,2 lt/ 2m . Ζ κείσζε ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ησλ ρψξσλ 

πνπ ζηεγάδνληαη θάησ απφ ην δψκα κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 25%, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΟΦΔΛΟ: 25% κείσζε ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ 
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2.2.9 Φπζηθόο θσηηζκόο 

 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο κέζα ζηα 

θηίξηα θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηε γεληθφηεξε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο ζπλδπάδνληαο θσο, ζέα, δπλαηφηεηα 

αεξηζκνχ, αμηνπνίεζε θαη ξχζκηζε εηζεξρφκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ έρεη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε θσηηζκφ απφ ην θπζηθφ θσο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ 

θαη ηελ εξγαζία πνπ επηηειείηαη κέζα ζηνπο ρψξνπο. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ νπηηθήο άλεζεο ζα πξέπεη, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ 

θαη ηερληθψλ, λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο επαξθήο πνζφηεηα 

(ζηάζκε θσηηζκνχ), αιιά θαη νκαιή θαηαλνκή, ψζηε λα απνθεχγνληαη έληνλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζηάζκεο, νη νπνίεο πξνθαινχλ θαηλφκελν ζάκβσζεο. Σφζν ε επάξθεηα 

φζν θαη ε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ θαη 

ησλ αλνηγκάησλ, αιιά θαη απφ ηα θσηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ 

(ρξψκα / πθή) θαη ησλ παινπηλάθσλ (θσηνδηαπεξαηφηεηα / αλαθιαζηηθφηεηα). 

 Ζ ζέζε ηνπ αλνίγκαηνο είλαη ζπλήζσο ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο, αιιά κπνξεί λα 

βξίζθεηαη θαη ζηελ νξνθή εάλ πξφθεηηαη γηα θηίξηα ελφο επηπέδνπ ή γηα ηνλ ηειεπηαίν 

φξνθν ελφο θηηξίνπ. Σν κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ην 30 % ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ πάλσ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην άλνηγκα θαη πεξίπνπ 16 % ηεο 

επηθάλεηαο δαπέδνπ ηνπ ρψξνπ. 

 Ζ ρξήζε αλαθιαζηηθψλ ξαθηψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πςειψλ 

επηπέδσλ θπζηθνχ θσηηζκνχ θνληά ζηα παξάζπξα θαη λα απμήζεη ηα επίπεδα θσηηζκνχ 

ζε πεξηνρέο καθξηά απφ απηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν εζσηεξηθφο ρψξνο απνθηά κηα πην 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή θπζηθνχ θσηηζκνχ. Σα ξάθηα απηά κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά. Ζ αλαθιψκελε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία νδεγείηαη πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, καθξηά απφ ην παξάζπξν. 

 Σα αλνίγκαηα ζηελ νξνθή (θεγγίηεο) εμππεξεηνχλ ην ηειεπηαίν επίπεδν ελφο θηηξίνπ θαη 

κπνξνχλ λα έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζε θηίξηα ελφο επηπέδνπ ή ζε ρψξνπο 

θιηκαθνζηαζίσλ. Γηα λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα ζάκβσζεο ηνπνζεηνχληαη εζσηεξηθά 

ησλ αλνηγκάησλ αλαθιαζηήξεο ή εκηδηαθαλείο επηθάλεηεο έηζη ψζηε λα δηαρένπλ 

θαιχηεξα ην θσο θαη λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο ηεο άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην 

ρψξν. 

 

 

2.3 ύζηεκα Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 

 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ. ηα Διιεληθά θηίξηα 

ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζηνλ νηθηαθφ θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα μεπεξλά ην 

60% θαη ην 52 % αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο ηνπο θαηαλάισζεο. 
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Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο πξέπεη λα θαιχςεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο γηα λα πεηχρεη ηελ 

επηζπκεηή εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Σν πξψην βήκα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ θαη επηηπγράλεηαη κε νξηζκέλεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην θνκκάηη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θηηξίνπ. ηελ 

ζπλέρεηα, εθαξκφδνληαη ηερληθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ελφο 

θηηξίνπ. 

 

Ζ θεληξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ελφο θηηξίνπ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο 

ζπζηήκαηα: ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο, ην ζχζηεκα δηαλνκήο ζεξκφηεηαο θαη ην 

ζχζηεκα απφδνζεο ζεξκφηεηαο. Ο ιέβεηαο απνηειεί ηελ θεληξηθή κνλάδα θαχζεο γηα ηελ 

παξαγσγή ζεξκφηεηαο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ιέβεηα αλάινγα κε ην θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελψ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κηα αληιία ζεξκφηεηαο. 

 

Αλάινγα κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο ην ζεξκναπαγσγφ κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ απφδνζε ηεο ζεξκφηεηαο, κπνξεί λα είλαη λεξφ, 

αηκφο ή αέξαο. Αλάινγα δηακνξθψλεηαη θαη ην δίθηπν δηαλνκήο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζσιήλεο, αεξαγσγνί ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν. 

 

ην ζχζηεκα απφδνζεο ζεξκφηεηαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

κνξθή ελαιιάθηε έηζη ψζηε λα απνδνζεί ε ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκναπαγσγφ κέζν πξνο ηνλ 

εζσηεξηθφ αέξα. 

  

Οη ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο αθνξνχλ ηα παξαπάλσ 

επηκέξνπο ζπζηήκαηα θαη ηε ξχζκηζε θαη έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο. Μηα απεηθφληζε ησλ βαζηθφηεξσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

αθνξνχλ ζην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα. 

ρήκα 2.3: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

 

Σύζηημα κενηπικήρ

θέπμανζηρ

2.1 Ιζρύο ιέβεηα

2.2 πληήξεζε

2.3 Λέβεηεο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ

θαη ιέβεηεο ζπκπύθλσζεο

2.4 Θεξκνκόλσζε

2.5 Τπνδαπέδην ζύζηεκα ζέξκαλζεο

2.6 πζηήκαηα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο

ζέξκαλζεο

ιέβεηα

κπόηιεξ

ζσιήλσλ δηαλνκήο

ζεξκνζηάηεο

Πξνγξακκαηηδόκελνη

ζεξκνζηάηεο

Θεξκνζηαηηθή βάλα

Ρπζκηζηήο αληηζηάζκηζεο
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2.3.1 Ηζρύο ιέβεηα 

 

Καιφ είλαη λα απνθεχγνληαη νη κεγάινη ιέβεηεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε ηζρχ θαη κε 

ρακειή απφδνζε. πλήζσο απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε απαηηνχκελε ηζρχο ελφο ιέβεηα μεπεξλά 

ηα 350 ΚW, νπφηε ελδείθλπηαη ε εγθαηάζηαζε δχν θαη πιένλ ιεβήησλ. πλήζσο ζε κεζαίνπ 

κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο θαη πάληνηε ζε κεγάιεο πξνηηκψληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ιέβεηεο 

θαζψο, παξέρεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί έλαο κφλνο ιέβεηαο ζε πεξηφδνπο πνπ δελ 

ππάξρεη κεγάιε δήηεζε. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη αληηζηαζκίδεη πνιχ γξήγνξα ην απμεκέλν θφζηνο αγνξάο 

πεξηζζφηεξσλ ιεβήησλ θαη θαπζηήξσλ αληί ελφο. 

 

 

2.3.2 πληήξεζε 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο γηα κεγάιεο πεξηφδνπο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. πλεπψο απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζπζηεκαηηθή 

ζπληήξεζε ηνπο έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε πνπ εμαζθαιίδεη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ζ ζπληήξεζε κηαο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

κέζεο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζεξκφηεηαο θαηά 10 %. Απηφ 

κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε θαηά 9 – 17 % ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί 

λα θηάζεη ην 9 % ζηα γξαθεία, 17 % ζηα εκπνξηθά, 6% ζηα ζρνιεία, 15% ζηα λνζνθνκεία 

θαη 12 % ζηα μελνδνρεία. 

 

Σν θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη κηθξφ ελψ πξνζθέξεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε. Σν κέζν 

θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη πεξίπνπ 110-500 €/έηνο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 9 – 17 % εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε 

 

 

2.3.3 Λέβεηεο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαη ιέβεηεο ζπκπύθλσζεο 

 

Οη ιέβεηεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ζπκπχθλσζεο πξνζθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ. Οη ζπκβαηηθνί 

ιέβεηεο έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία εμφδνπ ηνπ λεξνχ απφ 80 – 90 oC . Οη ιέβεηεο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο κε ζεξκνθξαζία εμφδνπ ηνπ λεξνχ 35 – 40 
oC . Οη ιέβεηεο αεξίνπ είλαη πην θαηάιιεινη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ ιέβεηεο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ, γηαηί ε ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο ησλ θαπζαεξίσλ θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 
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πεξίπνπ 56 oC , ελψ ηνπ πεηξειαίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 100 oC , ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ 

δηνμεηδίσλ ηνπ ζείνπ. Οη ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο έρνπλ έλαλ θχξην ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο θαη 

έλαλ δεπηεξεχνληα πάλσ απφ ηνλ νπνίν πεξλνχλ ηα θαπζαέξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη 

κεξηθή ζπκπχθλσζε ησλ θαπζαεξίσλ πνπ πεξλνχλ απφ ηνλ δεπηεξεχνληα ελαιιάθηε, 

απειεπζεξψλνληαο θαη αμηνπνηψληαο έηζη ην 50-80% ηεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο ησλ 

πδξαηκψλ. Ζ απφδνζε ελφο ιέβεηα ζπκπχθλσζεο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα 

βειηηψλεηαη θαηά 5 – 15 %. 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο παιαηνχ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο απφ λέν πςειήο απφδνζεο 

θνζηίδεη πεξίπνπ 1.200-6.000 €/θηίξην αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 15% Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε  

 

 

2.3.4 Θεξκνκόλσζε ιέβεηα, κπόηιεξ θαη ζσιήλσλ δηαλνκήο ηνπ δεζηνύ λεξνύ 

 

Ζ ζσζηή ζεξκνκφλσζε ηνπ ιέβεηα κεηψλεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο πξνο ηνλ ρψξν ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ. Οη απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ έλα ιέβεηα ρσξίο κφλσζε κπνξεί λα 

μεπεξάζνπλ ην 5 % ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, ελψ ζε έλα κνλσκέλν ιέβεηα 

είλαη πεξίπνπ 1 %. 

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ηνπ κπφηιεξ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη θεληξηθή εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο απφ ηνλ ιέβεηα, κεηψλεη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ηε 

δεμακελή ηνπ δεζηνχ λεξνχ πξνο ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. 

 

Δπίζεο ε θαηάιιειε ζεξκνκφλσζε ησλ ζσιήλσλ δηαλνκήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ κεηψλεη ηηο 

απψιεηεο ζεξκφηεηαο ζην δίθηπν δηαλνκήο (πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο) απφ ην ιέβεηα 

πξνο ηα θαινξηθέξ, ηδηαίηεξα ζε κεγάια θηίξηα κε κεγάιεο δηαδξνκέο δηθηχνπ θαη εκθαλείο 

ζσιήλεο ζε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο. 

 

Ζ ζεξκνκφλσζε ηνπ ιέβεηα, ηνπ κπφηιεξ θαη ησλ ζσιελψζεσλ γίλεηαη κε πεξηνξηζκέλε 

αξρηθή δαπάλε ζε πιηθά θαη εξγαζία θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

 

 

2.3.5 Τπνδαπέδην ζύζηεκα ζέξκαλζεο 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ ππνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο απφ ηα άιια ζπζηήκαηα 

πξνζαγσγήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ (δηζσιήλην, κνλνζσιήλην ζχζηεκα) ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο θαη απφδνζεο ζεξκφηεηαο, είλαη ζην φηη νη ζσιήλεο παξνρήο δεζηνχ λεξνχ 

ηνπνζεηνχληαη ζην δάπεδν. Σν δεζηφ λεξφ θπθινθνξεί κέζα απφ ηνπο ζσιήλεο πνπ είλαη 

απισκέλνη ζην δάπεδν, κεηαηξέπνληαο νπζηαζηηθά ην δάπεδν ζε έλα κεγάιν ζεξκαληηθφ 

ζψκα. 
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Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζε 

ρακειά ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο (ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ 30 – 40 
ν
C θαη ζπαληφηεξα 45 – 

55 
ν
C). πλεπψο ε ιεηηνπξγία ζε απηέο ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επηηξέπεη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο πνπ θηάλεη ην 13-20 %. Δπίζεο, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη πνιχ πην 

νκνηφκνξθε ζε ζρέζε κε ηα άιια ζπζηήκαηα θαη ν αέξαο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο δηαηεξψληαο ηηο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 13-20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

 

 

2.3.6 πζηήκαηα ξύζκηζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ εξγαιεία ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ: 

 Δζσηεξηθνί ζεξκνζηάηεο ρώξνπ: Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ειέγρεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε εζσηεξηθνχο ζεξκνζηάηεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ππεξζέξκαλζε θαη ε 

ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Με ηνπο απινχο ρεηξνθίλεηνπο ζεξκνζηάηεο ν 

ρξήζηεο ειέγρεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πνπ ζεξκαίλεη ε εγθαηάζηαζε. 

Γηα θάζε βαζκφ πνπ ρακειψλεηαη ην ζεξκνζηάηεο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε πνπ επηηπγράλεηαη είλαη πεξίπνπ 1-2%. 

 Πξνγξακκαηηδόκελνη ζεξκνζηάηεο: Υξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγαιχηεξε επειημία ζηε 

ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. Με ηα ζπζηήκαηα απηά 

ξπζκίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο εκέξαο θαη ηεο 

εβδνκάδαο. 

 Θεξκνζηαηηθή βάλα: Ρπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζην θαινξηθέξ κέζσ 

ηνπ δηαθφπηε αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Έηζη ε ιεηηνπξγία θάζε ζψκαηνο 

θαινξηθέξ πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηα 

πηζαλά ειηαθά ή άιια εζσηεξηθά θέξδε. 

 Ρπζκηζηήο αληηζηάζκηζεο: Δίλαη ην ζχζηεκα πνπ ξπζκίδεη απηφκαηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

πξνζαγφκελνπ ζεξκνχ λεξνχ ζηα δηακεξίζκαηα. Σν ζχζηεκα απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο γηα νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο, επηηξέπνληαο πεξηζζφηεξεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, κε κηθξφηεξν θφζηνο, ειαρηζηνπνηψληαο ηα 

πξνβιήκαηα ζεξκηθήο άλεζεο ησλ ελνίθσλ. Ο απηφκαηνο έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

γίλεηαη κε ην ζπλδπαζκφ κηαο ειεθηξνθίλεηεο βάλαο κε αλαινγηθή ξχζκηζε, ε νπνία 

ειέγρεηαη απφ κηα ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κε εμσηεξηθφ αηζζεηήξην 

ζεξκνθξαζίαο, κε αηζζεηήξην επαθήο ζεξκνθξαζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ λεξνχ πξνζαγσγήο απφ ην ιέβεηα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη κε ην ζεξκνζηάηε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ ψζηε λα ξπζκίδεηαη ε επηζπκεηή εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. 

Σν θφζηνο ησλ ζεξκνζηαηψλ ρψξνπ είλαη πεξίπνπ 20€/ζεξκνζηάηε θαη ηνπ ξπζκηζηή 

αληηζηάζκηζεο 800-2600 €/θηίξην αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 2: χγρξνλεο Σερλνινγίεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ζηα Κηίξηα        
 

36 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 5% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε 

(5% γηα ξπζκηζηή αληηζηάζκηζεο θαη 5% γηα ζεξκνζηάηεο ρψξνπ) 

 

 

2.4 ύζηεκα Φύμεο 

 

Οη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ 

ππεξβνιηθή ζεξκηθή θαηαπφλεζε, φηαλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο είλαη αληίμνεο, ή γηα ρξήζεηο 

πνπ απαηηείηαη απφιπηνο ζεξκνθξαζηαθφο έιεγρνο, φπσο ηα λνζνθνκεία. Οη βαζηθνί 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ειέγρεη κηα θιηκαηηζηηθή κνλάδα είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία 

θαη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα. Οη κνλάδεο απηέο είλαη αξθεηά ελεξγνβφξεο ζπλεπψο, πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ θιηκαηηζκνχ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε κείσζε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ θαη ε 

εθαξκνγή παζεηηθψλ θαη πβξηδηθψλ ηερληθψλ δξνζηζκνχ, φπσο απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ ελφηεηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ. 

 

Σα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: νη απηφλνκεο κνλάδεο 

θαη νη θεληξηθέο κνλάδεο. 

 

Οη απηφλνκεο (ηνπηθέο) κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θιηκαηηζκφ κηθξψλ ρψξσλ θαη 

ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν. Μπνξεί λα είλαη είηε εληαίνπ ηχπνπ, φπνπ 

φια ηα εμαξηήκαηα βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα κνλάδα, είηε δηαηξνχκελνπ ηχπνπ, φπνπ ηα 

δηάθνξα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ρσξίδνληαη ζε δχν κνλάδεο θαη ε κία ηνπνζεηείηαη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε άιιε ζηνλ εζσηεξηθφ θιηκαηηδφκελν ρψξν. Οη δχν κνλάδεο 

ζπλδένληαη κέζσ δχν κηθξνχ κήθνπο ζσιελψζεσλ, φπνπ θπθινθνξεί ην ςπθηηθφ κέζν. Σα 

πην δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα είλαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο πνπ θιηκαηίδνπλ ηνπηθά ηνλ 

εζσηεξηθφ αέξα θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη γηα ζέξκαλζε θαη γηα ςχμε. 

 

Οη θεληξηθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ 

θηηξίσλ ή πνιιψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε έλα θεληξηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ απφ ςχθηε θαη ιέβεηα ή απφ κεγάιε κνλάδα αληιίαο ζεξκφηεηαο. 

Οη κνλάδεο απηέο ρσξίδνληαη ζηνπο αθφινπζνπο δχν ηχπνπο. 

 ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ςπθηηθφ κέζν κέζσ ελφο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ θηάλεη ζε 

ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ΣΚΜ) πνπ βξίζθνληαη ζηνπο θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο. Ζ 

επεμεξγαζία ηνπ αέξα γίλεηαη ζπλήζσο κε ηνπηθέο κνλάδεο αλεκηζηήξα – ζηνηρείνπ (fan 

coils). Οη κνλάδεο απηέο απνηεινχληαη απφ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο ζσιήλσλ λεξνχ – 

αέξα θαη έλαλ αλεκηζηήξα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηε κνλάδα. Σν πγξφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ή ςχμεο, θπθινθνξεί κέζα ζηνλ ελαιιάθηε, ελψ 

ν αλεκηζηήξαο ηεο κνλάδαο ηξαβάεη ηνλ εζσηεξηθφ αέξα πνπ πεξλψληαο πάλσ απφ ηεο 

επηθάλεηα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκαίλεηαη ή ςχρεηαη. 

 ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηείηαη έλα θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη 

δηαλνκήο αέξα. Οη εμσηεξηθέο κνλάδεο ηξνθνδνηνχλ κηα θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα 

(ΚΚΜ), πνιχ κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο απφ ηηο ΣΚΜ, φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ αέξα 

ζηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο. Οη ΚΚΜ ξπζκίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ηνπ αέξα 
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θαη ηνλ θαζαξίδνπλ απφ δηάθνξνπο ξχπνπ. Σν κέγεζνο ησλ ΚΚΜ εμαξηάηαη απφ ηε 

πνζφηεηα ηνπ αέξα πνπ θιηκαηίδεηαη. Οη ΚΚΜ ζπλδένληαη κέζσ θεληξηθψλ αεξαγσγψλ 

θαη δηαθιαδψζεσλ κε ηα ζηφκηα πνπ απνδίδνπλ ηνλ θιηκαηηζκέλν αέξα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ο θιηκαηηδφκελνο αέξαο κπνξεί λα είλαη 100 % εμσηεξηθφο αέξαο ή 

έλα κίγκα εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ αέξα. 

 

Οη ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο 

απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά αθνινχζσο. 

 

 
ρήκα 2.4: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα ςύμεο 

 

 

2.4.1 Καζαξηζκόο θίιηξσλ θαη αεξαγσγώλ  

 

Οη αλεκηζηήξεο ζηα ΚΚΜ θαζνξίδνπλ ηε παξνρή θαη ηελ πίεζε ηνπ παξερφκελνπ αέξα. Ζ 

πηψζε πίεζεο θαηά κήθνο ηεο εγθαηάζηαζεο απμάλεηαη, ζαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο 

ζπγθέληξσζε ξχπσλ ζηα θίιηξα, ή ηεο αχμεζεο ησλ απσιεηψλ ηξηβήο θαηά κήθνο ησλ 

αεξαγσγψλ. Γηαηεξψληαο ηα θίιηξα θαη ηνπο αεξαγσγνχο θαζαξνχο ν αλεκηζηήξαο 

ιεηηνπξγεί ζηα επηζπκεηά φξηα παξνρήο θαη πίεζεο θαη ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο 

ελέξγεηαο. Σν θφζηνο ηεο επέκβαζεο απηήο είλαη κηθξφ. 

 

 

2.4.2 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (Inverter) 

 

Ο θηλεηήξαο ηνπ αλεκηζηήξα πξέπεη λα έρεη κεηαβαιιφκελε ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο 

πξνζαξκφδνληαο ηηο ζηξνθέο ηνπ κέζσ ελφο ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter) ζηηο πξαγκαηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 25 % εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε 

 

Σύζηημα τύξηρ

3.1 Καζαξηζκόο θίιηξσλ

θαη αεξαγσγώλ

3.2 Ρπζκηζηήο ζηξνθώλ (inverter)

3.3 Υξήζε δηαθξαγκάησλ (ληάκπεξ)

3.4 Υξεζηκνπνίεζε νηθνλνκεηήξα

3.5 Απνζήθεπζε ςύμεο
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2.4.3 Υξήζε δηαθξαγκάησλ (ληάκπεξ) 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κε 100 % λσπφ αέξα απμάλεη ηα θνξηία θαη ηε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ αέξα. Έηζη, ζπλήζσο ν εζσηεξηθφο αέξαο επηζηξέθεη ζηε 

ΚΚΜ, φπνπ αλακηγλχεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ (λσπφ) αέξα ζηελ θαηάιιειε αλαινγία θαη έλα 

πνζνζηφ απνβάιιεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ην δίθηπν εμαεξηζκνχ. Ζ αλάκημε ηνπ εμσηεξηθνχ 

αέξα θαη ηνπ αέξα επηζηξνθήο γίλεηαη ζην θηβψηην κίμεο. Ζ ξχζκηζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

δηαθξαγκάησλ (ληακπεξ), πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ αλάκημεο ηνπ αέξα επηζηξνθήο κε ην 

λσπφ αέξα. 

 

 

2.4.4 Υξεζηκνπνίεζε νηθνλνκεηήξα 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επαλαθπθινθνξία ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα δελ επηηξέπεηαη ή ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα απνξξίπηεηαη ζην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηείηαη 

νηθνλνκεηήξαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, πνπ ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο 

ξνήο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα πξηλ απνξξηθζεί θαη ηνπ λσπνχ αέξα, ψζηε λα κελ αλακηγλχεηαη ν 

θξέζθνο εμσηεξηθφο αέξαο κε ηνλ εζσηεξηθφ πνπ κεηαθέξεη δηάθνξνπο ξχπνπο απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ζ ρξήζε νηθνλνκεηήξα ζε κηα ΚΚΜ γηα ηνλ πξνθιηκαηηζκφ ηνπ λσπνχ 

αέξα, κεηψλεη ηα θνξηία θιηκαηηζκνχ θαη ζπλεπψο ην κέγεζνο ησλ ΚΚΜ θαη ησλ επηκέξνπο 

κεραλεκάησλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο θαη κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε 

θαη ςχμε. 

 

 

2.4.5 Απνζήθεπζε ςύμεο  

 

Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ κεγάινπ κεγέζνπο. Οη 

ςχθηεο παξάγνπλ ςχμε κε ζρεδφλ ζηαζεξφ ξπζκφ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

εηθνζηηεηξαψξνπ. ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή πεξηφδσλ κηθξψλ θνξηίσλ, φηαλ ε παξαγσγή 

ππεξθαιχπηεη ηε δήηεζε, ε παξαγφκελε ςχμε απνζεθεχεηαη ζε θάπνην κέζν (π.ρ. λεξφ, 

εχηεθην άιαο, δηάιπκα) θαη απνδίδεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο, 

ζπλήζσο κεηά ην κεζεκέξη. ηελ απινχζηεξε κνξθή ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ ην νπνίν 

κεηαηξεπφκελν ζε πάγν εγθισβίδεη κεγάια πνζά ςχμεο, ηα νπνία απνδίδεη ζην θχθισκα 

ςχμεο επαλαηεθφκελν. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ απνζήθεπζε ςχμεο, είλαη ηα εμήο: 

 Μείσζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, 

 Μείσζε θφζηνπο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ κείσζεο ησλ αηρκψλ ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ, 

 Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ζ επέκβαζε απηή είλαη επέκβαζε αλαθαηαζθεπήο θαζψο έρεη ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο 
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2.5 Φσηηζκόο 

 

Ο θσηηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

βηνινγηθήο άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ. ηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ είλαη ε εμαζθάιηζε νπηηθήο άλεζεο κέζσ ηεο παξνρήο ηεο 

απαηηνχκελεο πνζφηεηαο θσηηζκνχ, βάζεη ηεο ρξήζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ 

θάζε ρψξνπ, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θσηηζκνχ, ε νπνία εμαζθαιίδεηαη κε θαιή θαηαλνκή θαη 

απνθπγή θαηλνκέλσλ ζάκβσζεο. 

 

ηα ζχγρξνλα θηίξηα παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε ζθνπφ θπξίσο ηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αλεπαξθείο κειέηεο (ή θαη παληειή έιιεηςε κειέηεο). Απηφ ην θαηλφκελν, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πεπεξαζκέλεο ή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θσηηζκνχ, νδεγεί ζε πςειή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ, κε „πεληρξά‟ απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ νπηηθή άλεζε. Ζ θαηαλάισζε απηή κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ. Απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρξήζεο, πξνθχπηεη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ σο 

πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλέξρεηαη ζε: θηίξηα γξαθείσλ 30 – 50 %, 

θαηαζηήκαηα 25 – 50 %, λνζνθνκεία 10 – 20 % θαη μελνδνρεία 10 – 25 %. 

 

ε κεγάιν αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ είλαη εθηθηή ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 30 – 

50 % κε ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ηερληθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ, ε νπνία αλαθέξζεθε ζηα πιαίζηα ηεο βηνθιηκαηηθήο 

ζρεδίαζεο θηηξίσλ. Όζν αλαθνξά ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ νη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη νη αθφινπζεο: 

ρήκα 2.5: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα ηερλεηνύ θσηηζκνύ 

 

 

2.5.1 Λακπηήξεο θζνξηζκνύ  

 

Με ηνπο απινχο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο κφλν ην 10 % ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απνδίδεηαη σο θσο ελψ ην ππφινηπν εθπέκπεηαη σο ζεξκφηεηα θνληά ζηελ πεξηνρή 

4.1 Λακπηήξεο θζνξηζκνύ

Σύζηημα ηεσνηηού

θυηιζμού

4.2 Λακπηήξεο ελεξγεηαθνύ

ηύπνπ (ειεθηξνληθνί)

4.3 Υξήζε αλαθιαζηήξσλ

4.3 πζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνύ

Σνπηθνί δηαθόπηεο έλαπζεο

Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο

Έιεγρνο παξνπζίαο

ύδεπμε κε ην

θπζηθό θσηηζκό
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ηνπ ππέξπζξνπ θάζκαηνο. Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ εθπέκπνπλ 20-35% ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο θαη ην 

ππφινηπν ζε ζεξκφηεηα. Ζ ρξήζε θνηλψλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ αληί ιακπηήξσλ 

ππξαθηψζεσο κεηψλεη ζρεδφλ θαηά 35 % ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα θσηηζκφ ελφο 

ηππηθνχ θηηξίνπ, θαη θαηά 5 – 10 % ην ςπθηηθφ θνξηίν κεηψλνληαο ηα εζσηεξηθά θέξδε. Ζ 

απφζβεζε ησλ θνηλψλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ειαρίζησλ κελψλ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 35% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ 

 

 

2.5.2 Λακπηήξεο ελεξγεηαθνύ ηύπνπ (ειεθηξνληθνί) 

 

Έλαο ελεξγεηαθνχ ηχπνπ ιακπηήξαο ησλ 20 W απνδίδεη 1200 lumen, ελψ έλαο ιακπηήξαο 

ππξαθηψζεσο ησλ 60 W απνδίδεη κφλν 890 lumen. Αληηθαζηζηψληαο κηα ιάκπα 

ππξαθηψζεσο κε ελεξγεηαθνχ ηχπνπ ιακπηήξα εμνηθνλνκείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ηζνδχλακε κε 174 ιίηξα πεηξειαίνπ θαη επίζεο κηζφ ηφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαηά ηε 

δηάξθεηα φιεο ηεο δσήο ηνπ ιακπηήξα. Οη ελεξγεηαθνί ιακπηήξεο θαηαλαιψλνπλ κφλν ην 25 

% ηεο αληίζηνηρεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ θνηλψλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο θαη έρνπλ 10 

θνξέο κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. 

 

Σν πςειφηεξν θφζηνο αγνξάο ηνπο απνπιεξψλεηαη κέζα ζε δχν ρξφληα. Σν αλακελφκελν 

θφζηνο είλαη πεξίπνπ 1 € / 2m επηθάλεηαο θηηξίνπ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 25% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ 

 

 

2.5.3 Υξήζε αλαθιαζηήξσλ 

 

Ζ θσηηζηηθή απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηε βνήζεηα αλαθιαζηήξσλ 

πάλσ ζηα θσηηζηηθά ζψκαηα. Οη αλαθιαζηήξεο θαηεπζχλνπλ ηε θσηεηλή ξνή απφ ηνλ 

ιακπηήξα πξνο ηα θάησ, δηαρένληαο έηζη πεξηζζφηεξν θσο πξνο ην επίπεδν εξγαζίαο. Απηφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ιακπηήξσλ, δηαηεξψληαο ηελ ίδηα παξαγφκελε 

πνζφηεηα θσηηζκνχ θαη ζηελ ζπλεπαγφκελε εμνηθνλφκεζε. Τπνινγίδεηαη φηη κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ 20 έσο 50% κέζσ βειηηψζεσλ ζηνπο αλαθιαζηήξεο 

θαη ζην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ησλ θσηηζηηθψλ. Σν θφζηνο ηνπο είλαη κηθξφ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 20-50% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ 
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2.5.4 πζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνύ 

 

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θσηηζκνχ είλαη ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε έλα εμσηεξηθφ ζήκα (ρεηξνθίλεηε επαθή, αλίρλεπζε 

παξνπζίαο, ρξνλνδηαθφπηεο, ζηάζκε θσηηζκνχ). 

  

Δλεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ είλαη: 

 Σνπηθνί δηαθόπηεο έλαπζεο: Οη ηνπηθνί δηαθφπηεο έλαπζεο ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θσηηζηηθψλ θαηά νκάδεο θαη ξπζκίδνπλ ην θσηηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ηνπ ρψξνπ, 

π.ρ. δψλεο ζηηο νπνίεο εθηειείηαη θάπνηα εξγαζία. Με ηνπο ηνπηθνχο δηαθφπηεο 

εμαζθαιίδεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κεγαιχηεξε άλεζε ηνπ ρξήζηε, ζε 

ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία ην ζχλνιν ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηνπ 

ρψξνπ ειέγρεηαη κε έλα δηαθφπηε. Ο ηνπηθφο έιεγρνο θαηά νκάδεο θσηηζηηθψλ είλαη 

ζεκαληηθφο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κφλν θάπνηα ηκήκαηα ηνπ ρψξνπ απαηηνχλ 

ηερλεηφ θσηηζκφ, είηε γηαηί ζηα άιια ηκήκαηα δελ ππάξρνπλ εξγαδφκελνη (π.ρ. κεηά ηε 

ιήμε ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ), είηε γηαηί ζηα άιια ηκήκαηα ππάξρεη επαξθήο θπζηθφο 

θσηηζκφο. 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο: Με απηφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζβήλνπλ 

απφ έλα θεληξηθφ πίλαθα, ηελ ίδηα ψξα θάζε εκέξα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνβιέπεηαη ζην 

ζχζηεκα θαη ηνπηθφο έιεγρνο έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε έλαπζε ησλ θσηηζηηθψλ φηαλ 

ηα ρξεηάδνληαη νη ρξήζηεο. Υξνληθά ζήκαηα κπνξνχλ λα δίλνληαη απφ δηάθνξα 

ζπζηήκαηα απφ απιά ειεθηξνκεραλνινγηθά έσο πνιχπινθνπο ειεθηξνληθνχο δηαθφπηεο. 

Μπνξνχλ επίζεο λα δίλνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θηηξίνπ. 

 Έιεγρνο παξνπζίαο: Δπηηπγράλεηαη κε αηζζεηήξεο θίλεζεο, νη νπνίνη ζβήλνπλ ηα θψηα 

φηαλ δελ αληρλεχζνπλ θίλεζε ζην ρψξν γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Όηαλ 

αληρλεχζνπλ θίλεζε επαλαθέξνπλ ηα θψηα ζε ιεηηνπξγία. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ελφο αηζζεηήξα θίλεζεο, πνηθίιεη αλαιφγσο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ρψξνπ 

θαη ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ ρψξνπ, αιιά ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ 35% θαη 45%. 

 ύδεπμε κε ην θπζηθό θσηηζκό: Σν ζχζηεκα απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 

θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ θηάλεη πάληνηε ηε ζηάζκε ζηελ νπνία έρεη ξπζκηζηεί ην 

ζχζηεκα. Δάλ ε απαηηνχκελε ζηάζκε εμαζθαιίδεηαη κφλν κε θπζηθφ θσο ηφηε ε ξνή ηνπ 

ηερλεηνχ ζπζηήκαηνο κεδελίδεηαη. 

Ζ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. ε θηίξηα γξαθείσλ ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζηαηηζηηθά, κπνξεί λα κεησζεί θαηά 30% έσο 50%. 

 

Ζ απφζβεζε ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο κπνξεί ζπρλά λα επηηεπρζεί ζε 2-3 έηε. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: 30-50% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκφ 
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 2.6 πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ – Θεξκόηεηαο (ΖΘ) 

 

πκπαξαγσγή είλαη ζπλδπαζκέλε παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε δχν κνξθψλ ελέξγεηαο, 

ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο, απφ έλα ζχζηεκα κεραλψλ κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θαπζίκνπ. Με ηε 

ζπκπαξαγσγή γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ θαπζίκνπ θαη αλάινγε 

κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. Δίλαη εθαξκφζηκε ζε βηνκεραλίεο θαη θηίξηα κε 

ηαπηφρξνλε δήηεζε ζε ειεθηξηζκφ θαη ζεξκφηεηα. 

 

Οη απνδφζεηο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο θηάλνπλ ην 90% ζε ζχγθξηζε κε ην 57 % γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο κε ζπκβαηηθφ ζχζηεκα. Σν ζεξκηθφ 

θνξηίν είλαη ζπλήζσο ην θξηηήξην γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλάινγα, ε 

πιενλάδνπζα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη κπνξεί λα δηνρεηεχεηαη πξνο ην θεληξηθφ 

ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

 

ηα ζπζηήκαηα ΖΘ ην θφζηνο ελέξγεηαο κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο. ε 

επηηπρεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ΖΘ ε κείσζε ησλ ηηκψλ είλαη 20-30%. Δπίζεο απμάλεηαη ε 

αμηνπηζηία ηξνθνδφηεζεο ελέξγεηαο. Ο ζηαζκφο ΖΘ ελσκέλνο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, 

φπνπ δίλεη ή παίξλεη ειεθηξηζκφ εγγπάηαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ζε επίπεδν κνλάδαο, ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ ή δηαθνπήο ειεθηξνδφηεζεο απφ ην δίθηπν. 

 

Σα ζπζηήκαηα ΖΘ πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κε: κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, 

αεξηνζηξνβίινπο, κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, θπςέιεο θαπζίκνπ. Ζ εγθαηάζηαζε κηαο 

κνλάδαο ΖΘ απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν. Σν ζχζηεκα 

ΖΘ ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. ην δίθηπν απηφ ν ζηαζκφο 

ΖΘ ζα παξέρεη (πνπιάεη)πεξίζζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο 

απνηειείηαη απφ: 

 Κόζηνο επέλδπζεο: Δίλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ησλ βαζηθψλ κεραλεκάησλ 

παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο θαπζίκνπ, 

ησλ πηζαλψλ θίιηξσλ θαζαξηζκνχ θαπζαεξίσλ, ησλ εξγαηηθψλ, ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζσιελψζεσλ, θαισδηψζεσλ, ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ηέινο ησλ 

κεραλνινγηθψλ κειεηψλ θαη επηβιέςεσλ. 

 Κόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο: Σν θφζηνο θαπζίκνπ ηεο θχξηαο κεραλήο ΖΘ 

απνηειεί ην βαζηθφηεξν θφζηνο. Πξνζηίζεληαη ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ 

πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΖΘ θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: Οη απνδφζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

ζπκπαξαγσγήο θηάλνπλ ην 90% ζε ζχγθξηζε κε ην 57 % γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο κε ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 
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2.7 πζηήκαηα Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ (BEMS) 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Building Management System – 

BMS) έρεη ζθνπφ ηελ επηηήξεζε ή θαη ηνλ απηφκαην έιεγρν ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελφο θηηξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε παξακέηξσλ 

θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ έλα ζηαζκφ ειέγρνπ. Παξάιιεια, 

είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία αξρείνπ κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 

Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα Κεληξηθφ ηαζκφ Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ, ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ηηο ζπζθεπέο εθηέιεζεο εληνιψλ, θαζψο θαη ηηο ζπλδεηήξηεο 

θαισδηψζεηο. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

θεληξηθνχ ζηαζκνχ ειέγρνπ. 

 

Σν ζχζηεκα ΒΜS κπνξεί λα ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ θαη 

θσηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη απφ δηάθνξα 

ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΚΚΜ, ζηνπο ςχθηεο θαη ζηα άιια επηκέξνπο ζπζηήκαηα θαζψο θαη 

ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο, ην ζχζηεκα ειέγρνπ ππνινγίδεη ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ην απαηηνχκελν θνξηίν. Σν ΒΜS δίλεη ηηο απαξαίηεηεο εληνιέο θαη 

ελεξγνπνηεί ηηο αληίζηνηρεο ζπζθεπέο. Οη ππνινγηζκνί επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

  

Ζ επέκβαζε απηή είλαη επέκβαζε αλαθαηαζθεπήο θαζψο έρεη ζεκαληηθφ αξρηθφ θφζηνο θαη 

κέζε πεξίνδν απνπιεξσκήο. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο BMS είλαη πεξίπνπ 

15 €/ 2m επηθάλεηαο θηηξίνπ. 

 

ΔΚΣΗΜΧΜΔΝΟ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΧΦΔΛΟ: εμνηθνλφκεζε 30% ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη 20 % ζεξκηθήο ελέξγεηαο  

 

 

2.8 πλνπηηθή παξνπζίαζε 

 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νξηζκέλεο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

ην εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο  γηα θάζε δξάζε θαη ην θφζηνο ηεο. ε νξηζκέλεο 

δξάζεηο (?) δε είλαη εχθνιν λα εθηηκεζεί ην θφζηνο ηνπο. 
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Πίλαθαο 2.2: Γξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο, νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

 

Γξάζεηο 

Δμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο 

Δθηηκώκελν 

αλακελόκελν όθεινο 

(%) 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

επέλδπζεο 

ρεδηαζκόο θηηξίνπ 

 

Θεξκνκφλσζε 

εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο 
10 – 30% γηα ζέξκαλζε 33 €/ 

2m  

Κνπθψκαηα 

βειηησκέλεο 

ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη 

ρξήζε δηπιψλ 

παινπηλάθσλ 

10 – 20% γηα ζέξκαλζε 

80 € / 
2m (δηπινί 

παινπίλαθεο) 

20 € /θαηνηθία 

(αεξνζηεγάλσζε 

θνπθσκάησλ κε θαθή 

πξνζαξκνγή) 

Παζεηηθά ειηαθά 

ζπζηήκαηα 
10 – 15% γηα ζέξκαλζε ? 

Ζιηνπξνζηαζία θηηξίνπ 20-30% γηα ςχμε 20 € / 
2m ζθηάζηξνπ 

Φπζηθφο αεξηζκφο 0-15% γηα ςχμε Μεδεληθφ θφζηνο 

Φπηεκέλν δψκα 20% γηα ςχμε 90 €/
2m  

Υξήζε αλαθιαζηηθψλ 

επηρξηζκάησλ ζε 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο 

10-20% γηα ςχμε Μηθξφ θφζηνο 

Γξνζηζκφο κε εμάηκηζε 

λεξνχ 

25% κείσζε ηνπ 

ςπθηηθνχ θνξηίνπ 
? 

ύζηεκα ζέξκαλζεο 

πληήξεζε 9 – 17 % γηα ζέξκαλζε 110-500 €/έηνο 

Λέβεηεο ρακειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη 

ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο 

15% γηα ζέξκαλζε 1200-6000 €/θηίξην 

Τπνδαπέδην ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο 
13-20% γηα ζέξκαλζε ? 

πζηήκαηα ξχζκηζεο 

θαη ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο 

5% γηα ζέξκαλζε 

(5% ζεξκνζηάηεο) 

(5% ξπζκηζηήο 

αληηζηάζκηζεο) 

20€/ζεξκνζηάηε 

800-2600 €/θηίξην 

(γηα ξπζκηζηή 

αληηζηάζκηζεο) 

ύζηεκα ςύμεο 
Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ 

(Inverter) 
25 % γηα ςχμε ? 

ύζηεκα ηερλεηνύ 

θσηηζκνύ 

Λακπηήξεο θζνξηζκνχ 35% γηα θσηηζκφ 
Απφζβεζε εληφο ιίγσλ 

κελψλ 

Λακπηήξεο ελεξγεηαθνχ 

ηχπνπ (ειεθηξνληθνί) 
25% γηα θσηηζκφ 

1 € / 
2m επηθάλεηαο 

θηηξίνπ 
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Υξήζε αλαθιαζηήξσλ 20-50% γηα θσηηζκφ Μηθξφ θφζηνο 

πζηήκαηα ειέγρνπ 

θσηηζκνχ 
30-50% γηα θσηηζκφ Απφζβεζε ζε 2-3 ρξφληα 

ύζηεκα  ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο 
ΒΜS 

30% ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη 20 % 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

15 €/
2m επηθάλεηαο 

θηηξίνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Έμππλα Κηίξηα 
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Κεθάιαην 3 

 

 

Έμππλα θηίξηα  

 

 

3.1 Δηζαγσγή  

 

Σα ζχγρξνλα θηίξηα δηαζέηνπλ έλα φιν θαη απμαλφκελν πιήζνο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη 

ζπζηεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ ή 

εξγάδνληαη ζε απηά. Καηά ζπλέπεηα ν ζρεδηαζκφο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 

θηηξίσλ απνθηά κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη εμειίζζεηαη ζπλερψο. Ζ εκθάληζε θαη ε δηάδνζε 

ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ είλαη κηα απφ ηηο πηπρέο απηήο ηεο εμέιημεο. Γχν είλαη 

νη θχξηνη παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηε λέα ηερλνινγία: 

 Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ δεκηνπξγεί ζε φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θαηαλαισηψλ θαηλνχξγηεο αλάγθεο γηα άλεζε θαη πνηνηηθέο ζπλζήθεο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο. 

 Ζ αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο  πνπ επηβάιιεη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο πάζεο θχζεσο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη θαλείο θαη ηηο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλερψο απμάλνληαη, θαζψο θαη ηελ αλάγθε λα 

θαηαζθεπάδνληαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζε ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο. 

 

Οη ζπκβαηηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ πνιινχο ζηφρνπο, αιιά 

φηαλ νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη βαζκηαία φιν θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο θαη φζν νη 

απαηηήζεηο γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο απμάλνληαη, γίλεηαη πιένλ απαξαίηεηε κηα 

δηαθνξεηηθή ηερλνινγία εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Οη θιαζηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα μερσξηζηά θπθιψκαηα, ην 

θαζέλα απφ ηα νπνία εμππεξεηεί κηα ζπζθεπή, κηα νκάδα νκνεηδψλ ζπζθεπψλ ή έλα 

ηδηαίηεξν ιεηηνπξγηθφ ζπγθξφηεκα. Τπάξρνπλ δειαδή ειεθηξηθά θπθιψκαηα θσηηζκνχ, 

ζέξκαλζεο, θίλεζεο, θιηκαηηζκνχ, ππξαλίρλεπζεο, ζπλαγεξκνχ, ηειεθψλσλ, δίθηπα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, θιπ. Καζψο νη απαηηήζεηο απηνκαηηζκνχ, ηειερεηξηζκνχ θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ απμάλνληαη, ηα αληίζηνηρα ειεθηξηθά 

θπθιψκαηα εθνδηάδνληαη κε πξφζζεηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη πιηθά πξνθεηκέλνπ νη 

ζπζθεπέο λα εθηεινχλ ηηο απηνκαηνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο. Ζ επηθξαηνχζα πξαθηηθή κέρξη ην 

πξφζθαην παξειζφλ ήηαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ γηα ην 

θάζε θχθισκα. Έηζη φκσο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο 
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ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε έλα θηίξην, απμάλεηαη ε 

πνιππινθφηεηα θαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, 

ελψ παξάιιεια ν ρεηξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζπζθεπψλ γίλεηαη φιν θαη πην πνιχπινθνο 

δπζθνιεχνληαο ηνπο ελνίθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Οη ηερλνινγίεο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ δίλνπλ απάληεζε ζε φια απηά ηα δεηήκαηα. 

Πεξηιακβάλνπλ ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηα θηίξηα πην ιεηηνπξγηθά, άλεηα, αζθαιή θαη ζπκθέξνληα απφ νηθνλνκηθήο θαη 

ελεξγεηαθήο άπνςεο. Βαζίδνληαη ζηηο εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηαθή θαη επηθνηλσληαθή 

ηερλνινγία θαη εηζάγνπλ έλα εληαίν ζχζηεκα ειέγρνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο φια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ απαξηίδνπλ κηα ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε. Κεληξηθφ ζεκείν ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (θαηά ην πξφηππν 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Τ), δειαδή ελφο δηαχινπ επηθνηλσλίαο (Bus) πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη πάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη φια ηα ελεξγά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο 

είλαη ηα κπνπηφλ, νη δηαθφπηεο, νη αηζζεηήξεο (ζεξκνθξαζίαο, θίλεζεο, θσηφο θιπ.) θαη ηα 

ζηνηρεία εμφδνπ πνπ δίλνπλ εληνιέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ξειέ θσηηζκνχ, ειεθηξηθψλ 

βαιβίδσλ, ειεθηξνθηλεηήξσλ (π.ρ. γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ξνιψλ παξαζχξσλ), 

αλαινγηθψλ ξπζκηζηψλ θιπ. 

 

Μηα απεηθφληζε ελφο ζπζηήκαηνο bus γηα ηνλ νηθηαθφ απηνκαηηζκφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. 

 

 

ρήκα 3.1: ύζηεκα bus γηα ηνλ νηθηαθό απηνκαηηζκό 

 

πκπεξαζκαηηθά, „έμππλν‟ ραξαθηεξίδεηαη έλα θηίξην φηαλ είλαη εθνδηαζκέλν κε 

ηειεπηθνηλσληαθή θαη άιιε ππνδνκή πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αληαπφθξηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο επηηξέπνληαο έηζη  απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε 

θαη δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ. Ζ θηινζνθία ηνπ έμππλνπ θηηξίνπ ππνζηεξίδεη φηη ην θηίξην 

είλαη κία καθξνρξφληα επέλδπζε πνπ πξέπεη λα απνδίδεη αθφκα θαη αθνχ έρνπλ παξέιζεη 
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αξθεηά ρξφληα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη λα κπνξεί λα αθνινπζεί ηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθνληαη ηα νθέιε θαη νη δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο άλεζεο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε 

απηνκαηηζκψλ ζε θηίξηα, θαζψο θαη ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

απηνκαηηζκψλ απηψλ. 

 

 

3.2 Οθέιε από ηε ρξήζε θηηξηαθώλ απηνκαηηζκώλ 

 

Με ηελ εγθαηάζηαζε ελφο επθπνχο ζπζηήκαηνο θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ επηηπγράλεηαη ε 

επηηήξεζε θαη ν απηφκαηνο έιεγρνο ησλ ειεθηξνινγηθψλ θαη κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ελφο θηηξίνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε παξακέηξσλ θαη ε αλάιπζε 

δεδνκέλσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ έλα ζηαζκφ ειέγρνπ. Παξάιιεια, είλαη δπλαηή ε 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην. Έηζη, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ζέξκαλζεο, ηεο ςχμεο, ηνπ εμαεξηζκνχ, ησλ ξνιψλ 

θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ. Γεκηνπξγνχληαη, ινηπφλ, λέεο δπλαηφηεηεο 

άλεζεο, αζθάιεηαο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα νθέιε ζηνλ ηνκέα ηεο άλεζεο, ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα θηηξηαθψλ 

απηνκαηηζκψλ. 

 

 

3.2.1 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο  

 

Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ελφο έμππλνπ θηηξίνπ. 

ηφρνο ηεο ζρεδίαζεο είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην ειάρηζην δπλαηφ ρσξίο 

λα ζπζηάδεηαη ε άλεζε ησλ αηφκσλ πνπ δνπλ ή εξγάδνληαη κέζα ζε απηφ. Με ηνπο 

απηνκαηηζκνχο ινηπφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηίξηα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Ο ζθηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ απνηειεί βαζηθή ηερληθή γηα ηε κείσζε ησλ 

ζεξκηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ ζέζε ησλ ζθηάζηξσλ ξπζκίδεηαη 

απηφκαηα κέζσ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο κε εγθαηεζηεκέλνπο 

αηζζεηήξεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, 

ζπλδπάδνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ θαη ρσξίο λα 

εκπνδίδεηαη ν απαξαίηεηνο ειηαζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

 Έλα έμππλν ζχζηεκα απηνκαηηζκψλ πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζηελ ελέξγεηα 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ ελφο θηηξίνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ φπνπ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζβήλνπλ απηφκαηα ηηο 
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ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ έρεη νξίζεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, 

γίλεηαη έιεγρνο παξνπζίαο κέζσ αηζζεηήξσλ θίλεζεο, νπφηε ζβήλνπλ ηα θψηα φηαλ δελ 

αληρλεχεηαη θίλεζε ζην ρψξν γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σέινο, 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ θηάλεη πάληνηε 

ηε ζηάζκε ζηελ νπνία έρεη ξπζκηζηεί ην ζχζηεκα. Δάλ ε απαηηνχκελε ζηάζκε είλαη 

δπλαηφ λα επηηεπρζεί κφλν κε θπζηθφ θσο ηφηε ε ξνή ηνπ ηερλεηνχ ζπζηήκαηνο 

κεδελίδεηαη. 

 Έλα ζχζηεκα πνπ ζθέθηεηαη, θξνληίδεη έμππλα λα πξνθιηκαηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, 

γλσξίδνληαο ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο, αλέκνπ ή βξνρήο, νπφηε 

εμνηθνλνκεί ελέξγεηα αθνχ ζέηεη γηα ιηγφηεξν ρξφλν ηνλ θιηκαηηζκφ ζε ιεηηνπξγία θαη 

θξνληίδεη λα αλαλεψλεη ηνλ αέξα κε θξέζθν φηαλ απηφ επηβάιιεηαη. Με αλάινγν ηξφπν 

ελεξγεί ηηο δεζηέο κέξεο ηνπ ρεηκψλα νπφηε ε ζέξκαλζε ιεηηνπξγεί φζν πξέπεη. 

 ε έλα έμππλν ζπίηη γίλεηαη κέηξεζε θαη θαηαγξαθή κεγάινπ αξηζκνχ κεηαβιεηψλ, φπσο 

ρξφλνο θαη ηαρχηεηα αλέκνπ. Ζ ελέξγεηα είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ κέγεζνο πνπ κεηξάηαη, 

είηε πξφθεηηαη γηα παξαγσγή, είηε γηα θαηαλάισζε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θηηξίσλ απνηειεί νπζηαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Με ηελ ελεξγεηαθή παξαθνινχζεζε νξγαλψλεηαη, 

θαηαγξάθεηαη θαη εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζε νιφθιεξν ην θηίξην, ρσξίδνληαο 

ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηελ πεγή ηεο ελέξγεηαο. Δπίζεο 

επηηξέπεη ην δηαξθή έιεγρν ηνπ πφζε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη πνχ θαη γηα πνην ζθνπφ, 

θαη βνεζά ηνλ ελεξγεηαθφ δηαρεηξηζηή λα γλσξίδεη δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξνη 

δείθηεο, π.ρ. ν ιφγνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλα θηίξην πξνο ηνλ φγθν ή ηελ 

επηθάλεηά ηνπ, ν νπνίνο πέξα απφ ηελ ελεξγεηαθή παξαθνινχζεζε ηνπ θηηξίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπ θαηάηαμε. Σέινο, θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο επέκβαζεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ έγηλε ζην 

θηίξην, ζπγθξίλνληαο ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Άιισζηε 

ηα BEMS πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έμππλα θηίξηα είλαη θαηεμνρήλ κεηξεηηθά 

ζπζηήκαηα. 

 Σν πςειφ θφζηνο ηεο ελέξγεηαο θαη ε κεγάιε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ξχπνπο 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εμέιημε ζηνλ ηνκέα ησλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ ζε θηίξηα, ηα νπνία 

κεηαηξέπνπλ ηα θηίξηα απφ θαηαλαισηέο ζε παξαγσγνχο ελέξγεηαο. Έλα ζχζηεκα ΑΠΔ 

είλαη νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο ν 

ήιηνο, ην λεξφ, ε βηνκάδα θαη ν άλεκνο, γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ελεκέξσζε γηα 

ηελ νκαιή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ αιιά θαη γηα ηε ζσζηή θάιπςε ησλ θνξηίσλ ηνπ ζπηηηνχ. 

Ο ξφινο ησλ απηνκαηηζκψλ είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΠΔ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζχζηεκα απηφλνκεο θσηνβνιηατθήο 

εγθαηάζηαζεο εθηειείηαη κηα επηζπκεηή ελέξγεηα παηψληαο ην αληίζηνηρν button κφλν 

φηαλ ην ζχζηεκα δηαζέηεη αξθεηή απνζεθεπκέλε ελέξγεηα γηα λα ηελ πινπνηήζεη. ε 

πεξίπησζε πνπ παξφιν πνπ ν απηνκαηηζκφο δελ επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία απηή ιφγσ 

έιιεηςεο ελέξγεηαο, παξακέλεη ε αλάγθε απηή λα ιεηηνπξγήζεη, ηφηε κε καθξχ- 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 3: Έμππλα Κηίξηα        
 

53 

παξαηεηακέλν πάηεκα ηνπ button ην ζχζηεκα θφβεη ηα κε θξίζηκα θνξηία πνπ ν 

δηαρεηξηζηήο έρεη νξίζεη θαη ηελ εθηειεί. 

 Δίλαη αδχλαην λα ζπλδπαζηεί ςχμε θαη ζέξκαλζε ζε κία θαηνηθία κε ηε ρξήζε ζεξκηθψλ 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο ηε ρξήζε απηνκαηηζκνχ. Οκνίσο ε ιεηηνπξγία ηεο ηξίνδεο 

βάλαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε απηνκαηηζκνχ. Ζ ηξίνδε βάλα απνηειεί κνλάδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο κηαο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, φπνπ ην ζχζηεκα ξπζκίδεη 

απηφκαηα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζαγφκελνπ ζεξκνχ λεξνχ ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο.    

 Με ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ εμαζθαιίδεηαη ζεξκηθή άλεζε ρσξίο απψιεηεο ιφγσ 

αδξάλεηαο. πγθεθξηκέλα: 

 Αλ ν έλνηθνο θχγεη απφ έλα δσκάηην θαη μεράζεη ην θιηκαηηζηηθφ αλακκέλν, ε 

ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη ρσξίο ιφγν. Κάπνηεο θνξέο, κάιηζηα, αθήλεη θαη ην 

παξάζπξν αλνηρηφ, νπφηε ε ζπαηάιε κεγαιψλεη. Δίλαη επηζπκεηφ εάλ ην παξάζπξν 

παξακείλεη αλνηρηφ, κεηά απφ εχινγν ρξφλν γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ δσκαηίνπ, λα κπνξεί 

ην ξνιφ λα θαηεβαίλεη θαη ην θιηκαηηζηηθφ λα ζβήζεη απηφκαηα. 

 Αλ ην παξάζπξν είλαη θιεηζηφ αιιά δελ ππάξρεη θαλείο ζην δσκάηην γηα αξθεηή ψξα 

ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ λα ρακειψλεη απηφκαηα ην ρεηκψλα κέρξη 

ηνπο 18
ν
C ή λ' αλεβαίλεη ην θαινθαίξη κέρξη ηνπο 28

ν
C, ψζηε φηαλ μαλακπεί θάπνηνο 

ζην δσκάηην, ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ρψξνο λ' απνθηήζεη πάιη ηελ 

επηζπκεηή ζεξκνθξαζία άλεζεο. 

 Οη αηζζεηήξεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, έληαζεο αλέκνπ θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

αληηιακβάλνληαη π.ρ. ην ρεηκψλα φηη νη ζπλζήθεο ζα είλαη γηα ην επφκελν δηάζηεκα 

ήπηεο. Ακέζσο ηφηε θιείλνπλ ηε ζέξκαλζε πξηλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάζεη ηε 

ηηκή ηνπ ζεξκνζηάηε εμνηθνλνκψληαο έηζη ελέξγεηα. Απηφ ην θαηλφκελν ζπκβαίλεη 

πάξα πνιιέο θνξέο ζηε Διιάδα, θαη ην θηίξην ιφγσ ηεο ζρεηηθήο ηνπ 

ζεξκνθξαζηαθήο αδξάλεηαο δελ αληηιακβάλεηαη εγθαίξσο ζην εζσηεξηθφ φηη ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε  ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ. 

 

 

3.2.2 Αζθάιεηα 

 

Με ηε ρξήζε θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ απμάλεηαη ην επίπεδν αζθάιεηαο ηφζν ηνπ θηηξίνπ θαη 

ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ, φζν θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ.  

 

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηνπλ νη 

εμήο δπλαηφηεηεο: 

 Γπλαηφηεηα δηάγλσζεο βιαβψλ. 

 Σειεεηδνπνίεζε αιιά θαη απηνδηαρείξηζε κέζσ ηεο εθηέιεζεο ζελαξίσλ (κε βάζε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο) ζε έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φπσο: βξαρπθχθισκα, 

δηαθνπή ξεχκαηνο απφ ηε ΓΔΖ, πηψζε ηάζεο, δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπγείνπ, 
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πιεκκχξα (δηαθφπηεηαη ε θεληξηθή παξνρή ηνπ λεξνχ αιιά θαη ε ειεθηξνδφηεζε πξνο 

ηηο βαζηθέο ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο), ππξθαγηά (ην ζχζηεκα αλνίγεη ηελ ειεθηξνβάλα 

ηεο θεληξηθήο παξνρήο, δηαθφπηεη ηνλ εμαεξηζκφ θαη ηελ ηξνθνδνζία νξηζκέλσλ 

ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, αλνίγεη ηελ εμψπνξηα θαη νξηζκέλα απφ ηα ξνιά, εηδνπνηεί ηελ 

ππξνζβεζηηθή θαη ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα θαηάζβεζεο εθφζνλ ππάξρεη ζην θηίξην), 

ηζρπξφο άλεκνο (ην ζχζηεκα αλεβάδεη ηηο ηέληεο), ππεξζέξκαλζε ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη 

Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο (ΕΝΥ), παγεηφο (ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ν θαπζηήξαο, 

επαλαθπθινθνξία θαη πφηηζκα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα), ππεξβνιηθή πγξαζία (ην 

ζχζηεκα θξνληίδεη ψζηε λα απνθεχγεηαη ην ζεκείν θνξεζκνχ ησλ πδξαηκψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θξίζηκε ζεξκνθξαζία, είηε γηα ην δάπεδν είηε γηα ηνπο ηνίρνπο, ζέηνληαο ζε 

ιεηηνπξγία ηνλ εμαεξηζκφ ή ηε ζέξκαλζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο).   

 

ρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην, ε ρξήζε απηνκαηηζκψλ 

δίλεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο ζηνλ έλνηθν: 

 Να δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζε νξηζκέλεο ή φιεο ηηο πξίδεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηέςεη κηθξά παηδηά απφ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο αιιά θαη ζηηο Stand-By 

ζπζθεπέο φηαλ ην επηζπκεί, ή απηφκαηα φηαλ πεγαίλεη γηα χπλν. 

 Να εηδνπνηείηαη φηαλ βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ηνπ ζπηηηνχ γηα πιεκκχξα, ζπλαγεξκφ 

παξαβίαζεο, ππξθαγηά, ηζρπξφ άλεκν, ππεξζέξκαλζε ΕΝΥ ή ειεθηξηθνχ πίλαθα, παγεηφ, 

βξνρή θαη επηθίλδπλε πγξαζία ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία. 

 Να απνηξέπεη ηνλ εηζβνιέα φηαλ εθείλνο απνπζηάδεη κε πξνθαζνξηζκέλνπο ήρνπο, 

ζελάξηα θσηηζκνχ, ξνιψλ θαζψο θαη λα εηδνπνηείηαη ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ, ε 

αζηπλνκία θαη ε ππξνζβεζηηθή θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε θαηάζβεζε ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο. 

 

 

3.2.3 Άλεζε 

 

Έλα έμππλν ζπίηη παξέρεη αξθεηέο αλέζεηο ζηνλ έλνηθφ ηνπ κέζσ ησλ απηνκαηηζκψλ πνπ 

δηαζέηεη. Οξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξέρνληαη είλαη: 

 Ο έλνηθνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο θχξηεο ειεθηξηθέο, ζεξκηθέο αιιά θαη 

ηειεπηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θαηνηθίαο ρξεζηκνπνηψληαο button, ηειερεηξηζηήξην, 

νζφλε αθήο, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή Ζ/Τ φζν βξίζθεηαη εληφο ηνπ ζπηηηνχ, θαη απφ 

ζηαζεξφ (θιίζε), θηλεηφ (SMS), Ζ/Τ (internet) (κε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπηηηνχ) φζν απνπζηάδεη απφ ην ζπίηη. 

 Τπάξρνπλ ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη απηφκαηα πξνγξακκαηίδνληαο ηνλ εγθέθαιν ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ φπσο ην πφηηζκα (ξχζκηζε σξψλ ή δηαθνπή ζε πεξίπησζε 

βξνρήο), θιείζηκν φισλ ησλ ξνιψλ (ην έλα κεηά ην άιιν αθνινπζηαθά κε ην πάηεκα ηνπ 

γεληθνχ off), ηνπ θσηηζκνχ (κε ρξνλνθαζπζηέξεζε νξηζκέλσλ δσλψλ κέρξη λα 

απνρσξίζνπλ νη έλνηθνη) θαη ησλ Stand-by ζπζθεπψλ αιιά θαη ηεο ζέξκαλζεο – ςχμεο, 
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εμνκνίσζε θαηνίθεζεο γξάθνληαο ζηε κλήκε ηνπ νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο ηηο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ ελνίθνπ θαη επαλαιακβάλνληαο ηεο φζν απηφο απνπζηάδεη, φπιηζε 

θαη αθφπιηζε ηνπ ζπλαγεξκνχ θαη άλνηγκα θιείζηκν ηεο εμψπνξηαο ή γθαξαδφπνξηαο 

κέζσ ελφο κπξειφθ, ελδείμεηο επηβεβαίσζεο ζηα button (γηα ηε ιεηηνπξγία ή κε 

νξηζκέλσλ θνξηίσλ, alarm ή δσλψλ θσηηζκνχ εληφο ή εθηφο ζπηηηνχ), απηφκαηε ξχζκηζε 

ηεο θσηεηλφηεηαο κε βάζε ην θπζηθφ θσηηζκφ, ζελάξηα θσηηζκνχ γηα εηδηθέο 

πεξηζηάζεηο (γηνξηέο, πεξηζπιινγή, home-cinema θιπ), δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο 

γθαξαδφπνξηαο ή αθφκε θαη ηεο θεληξηθήο πφξηαο κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, δπλαηφηεηα 

παξάθακςεο ηνπ αλάκκαηνο θσηηζκνχ κέζσ button ή ηειερεηξηζηεξίνπ παξφιν ηνλ 

εληνπηζκφ απφ ηνλ αληρλεπηή θίλεζεο (ηα αηζζεηήξηα θίλεζεο ή παξνπζίαο είλαη ίδηα θαη 

γηα ην ζπλαγεξκφ παξαβίαζεο αιιά θαη γηα ηνλ έιεγρν θσηηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ), 

δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο απφ καθξηά ηεο εηθφλαο απφ ηηο θάκεξεο ηνπ ζπηηηνχ, 

δπλαηφηεηα ηειερεηξηζκνχ φισλ ησλ θνξηίσλ κε δπλαηφηεηα επηβεβαίσζεο αιιά θαη 

ρεηξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη εηθφλαο (δνξπθνξηθά θαλάιηα, δνξπθνξηθφ internet 

θαη θάκεξεο ρσξίο απαξαίηεηα ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο ζπξνηειεφξαζεο) κέζσ 

ηειερεηξηζηεξίνπ ή νζφλεο αθήο, δηεπθφιπλζε ζε ειηθησκέλα άηνκα ή άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα κέζσ ηειερεηξηζκνχ. 

 

 

3.3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 

 

Κεληξηθφ ζεκείν ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαχινπ 

επηθνηλσλίαο (bus) πνπ δηαηξέρεη φιε ηελ εγθαηάζηαζε πάλσ ζηνλ νπνίν ζπλδένληαη φια ηα 

ελεξγά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζπζηεκάησλ bus αλάινγα κε ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο: 

 Σν ζχζηεκα φπνπ ν δίαπινο πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα ζπλεζηξακκέλν δεχγνο αγσγψλ 

(ζχζηεκα TP – Twisted Pair). 

 Σν ζχζηεκα φπνπ σο δίαπινο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην ην δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (ζχζηεκα PL – Power Line). 

 To ζχζηεκα φπνπ ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κε ξαδηνζπρλφηεηα θαη δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελζχξκαηε γξακκή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηαχινπ (ζχζηεκα RF – 

Radio Frequency) 

 

ηελ Δπξψπε έρνπλ γλσξίζεη κεγαιχηεξε δηάδνζε ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

μερσξηζηή γξακκή γηα ην δίαπιν επηθνηλσλίαο (ηειεθσληθή γξακκή - Twisted Pair), ελψ ζηηο 

ΖΠΑ έρνπλ επηθξαηήζεη ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο δίαπιν ην δίθηπν κεηαθνξάο 

ηζρχνο. ε δηεζλέο επίπεδν έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα θαη πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ. Υσξίο λα εμαληιείηαη 

ν θαηάινγνο, αλαθέξνληαη ηα ζπζηήκαηα EIB, BatiBUS, EHS, Dupline πνπ έρνπλ 
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αλαπηπρζεί ζηελ Δπξψπε, ηα ζπζηήκαηα X-10, CEBus (Consumer Electronics Bus), Lon 

Talk, SMART HOUSE πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ην ζχζηεκα HBS (Home 

Bus System) ηεο Ηαπσλίαο, ην ζχζηεκα C-bus ζηελ Απζηξαιία, ην  Bluetooth consortium θαη 

ην Home Radio Frequency Working Group (γηα ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο), θ. ά. Οξηζκέλα 

απφ ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ απνηειέζεη πξφηππα Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ISO, ΗEC, ΔΝ, 

ASHRAE, IEEE, θιπ.) ελψ άιια είλαη εκπνξηθέο νλνκαζίεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ηα 

θαηαζθεχαζαλ. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ εθηφο ηεο θαισδίσζεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο απαηηνχληαη νη παξαθάησ βαζηθέο κνλάδεο: 

 Σξνθνδνηηθφ γηα ηελ παξνρή ηεο DC ηάζεο ζηε γξακκή bus, 

 Κεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνχ κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο,  

 Αηζζεηήξεο (θσηεηλφηεηαο, ζεξκνθξαζίαο, θίλεζεο, θιπ.), 

 Μνλάδεο εηζφδνπ (αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο) γηα ζχλδεζε κε ηνπο αηζζεηήξεο θαη 

κπνπηφλ ή δηαθφπηεο, 

 Μνλάδεο εμφδνπ γηα ηε δηαρείξηζε ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, έιεγρν ξνιψλ θ.α., 

 Dimmers γηα έιεγρν θσηηζκνχ, 

 πζθεπή ελδείμεσλ, 

 Μνλάδεο ηειερεηξηζκνχ, 

 Δηδηθέο ζπζθεπέο φπσο πξνγξακκαηηζηήο βαζηθψλ θαλαιηψλ, πξνζαξκνγέαο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαλαιηψλ θαη κνλάδα ειέγρνπ απφθξηζεο θαλαιηψλ ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ 

κνλάδσλ γηα έλα ζχζηεκα θηηξηαθψλ απηνκαηηζκψλ (Dupline).  

 

 

3.3.1 Κεληξηθή Μνλάδα Απηνκαηηζκνύ  

 

 

Δηθόλα 3.1: Κεληξηθή κνλάδα απηνκαηηζκνύ 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 3: Έμππλα Κηίξηα        
 

57 

 

Πεξηγξαθή  

 

Πξνγξακκαηηδφκελε Κεληξηθή Μνλάδα (Κ.Μ.) κε ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 

θσηηζκνχ, ξνιψλ, ζπλαγεξκψλ, ξχζκηζεο αλαινγηθψλ αηζζεηήξσλ θαη νξίσλ ελεξγνπνίεζεο 

(setpoints). Τπνζηεξίδεη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ, κεηξεηέο, ινγηθέο πξάμεηο θαη 

εθηέιεζε καθξνεληνιψλ ή ζελαξίσλ. 

  

Δλζσκαησκέλεο 4 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 4 ςεθηαθέο έμνδνη (transistor). 

 

Κάζε Κ.Μ. δεκηνπξγεί 128 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο 

ησλ ζπζθεπψλ (εηζφδσλ ή/θαη εμφδσλ) πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, π.ρ. 1000 button 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ ίδηα έμνδν θαηαιακβάλνληαο κφλν κία δηεχζπλζε. 

 

Κάζε Κ.Μ. έρεη 2 ζχξεο επηθνηλσλίαο: 2 RS232 (ε άλσ εμ απηψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο κνλάδαο κέζσ Ζ-Τ – Configuration, ελψ ε θάησ γηα πξφγξακκα 

νπηηθνπνίεζεο κέζσ Standby P.C.). Δπίζεο ππνζηεξίδνπλ αζχξκαηε δηθηχσζε κέζσ 

εμσηεξηθνχ Radio Modem, αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ρξήζε θηλεηήο ηειεθσλίαο κέζσ SMS 

κελπκάησλ (option), ζχλδεζε κε Ethernet (κε ρξήζε κεηαηξνπέα RS-232 ζε Ethernet) 

     

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230 Vac ή 10-30 Vdc  

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο):  8 ζηνηρείσλ (144mm) 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο bus: <12Volt 

 Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο LED: Σξνθνδνζίαο, θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο, ζχλδεζεο κε δίθηπν 

θηλεηήο ηειεθσλίαο  

 Δλζσκαησκέλεο 4 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 4 ςεθηαθέο έμνδνη (transistor). 

 Αλαβαζκίζηκν ινγηζκηθφ (firmware) 

 Απηνξπζκηδφκελν εζσηεξηθφ ξνιφη ηχπνπ DCF77 

 Δλζσκαησκέλν GSM modem κε εμσηεξηθή θεξαία  

 

Κεληξηθή Μνλάδα Απηνκαηηζκνύ Γηθηπαθή  

 

Πεξηγξαθή  

 

Πξνγξακκαηηδφκελε Κεληξηθή Μνλάδα (Κ.Μ.) κε ελζσκαησκέλεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 

θσηηζκνχ, ξνιψλ, ζπλαγεξκψλ, ξχζκηζεο αλαινγηθψλ αηζζεηήξσλ θαη νξίσλ ελεξγνπνίεζεο 
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(setpoints). Τπνζηεξίδεη ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ ελεξγεηψλ, κεηξεηέο, ινγηθέο πξάμεηο θαη 

εθηέιεζε καθξνεληνιψλ ή ζελαξίσλ. 

  

Δλζσκαησκέλεο 4 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 4 ςεθηαθέο έμνδνη (transistor). 

 

Κάζε Κ.Μ. δεκηνπξγεί 128 δηαθνξεηηθέο δηεπζχλζεηο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην πιήζνο 

ησλ ζπζθεπψλ (εηζφδσλ ή/θαη εμφδσλ) πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δηεχζπλζε, π.ρ. 1000 button 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηελ ίδηα έμνδν θαηαιακβάλνληαο κφλν κία δηεχζπλζε. 

 

Κάζε Κ.Μ. έρεη 3 ζχξεο επηθνηλσλίαο: 2 RS232, 1 RS485. Έσο 32 Κ.Μ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ ζε δίθηπν RS-485 κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Modbus επηηξέπνληαο ηελ 

απεπζείαο επηθνηλσλία κε ζπζηήκαηα SCADA ή BMS. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ αζχξκαηε 

δηθηχσζε κέζσ εμσηεξηθνχ Radio Modem, αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ρξήζε θηλεηήο 

ηειεθσλίαο κέζσ SMS κελπκάησλ (option), ζχλδεζε κε Ethernet (κε ρξήζε κεηαηξνπέα RS-

232 ζε Ethernet). Σέινο ε K.M. G3800x016 ππνζηεξίδεη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

ησλ δηθηπσκέλσλ Κ.Μ. ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ελφο Ζ/Τ ή ελφο ζπζηήκαηνο 

BMS, SCADA ή PLC. 

 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα νπνπδήπνηε ζην bus δίθηπν, αξθεί λα 

είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλε θαη πξνζπειάζηκε γηα πξνγξακκαηηζκφ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ 

απηφ δελ θαζηζηά αλαγθαία ηελ ηνπνζέηεζή ηεο ζηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο. Ζ 

ζχλδεζε ηεο Κ.Μ. κε ηηο ππφινηπεο bus κνλάδεο γίλεηαη κφλν κέζσ ηνπ δηζχξκαηνπ bus 

θαισδίνπ πνπ ζπλδέεηαη ζηηο αληίζηνηρεο θιέκεο. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230 Vac (+-15%)  

 Έληαζε εμφδνπ: 100 mA 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο): 8 ζηνηρεία = 144mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 ηνηρεία ελδείμεσλ: 5 ιπρλίεο LED, 4 θφθθηλα (COM1, COM2, RS-485, GSM), 1 

πξάζηλν (ηξνθνδνζία), 1 θίηξηλν (bus ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία) 

 ήκαλζε CE  
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3.3.2 Πξνγξακκαηηζηήο Βαζηθώλ Καλαιηώλ  (GAP 1605) 

 

 Φνξεηή κνλάδα πξνγξακκαηηζκνύ γηα 

θσδηθνπνίεζε ησλ ζπζθεπώλ εηζόδσλ – εμόδσλ 

 Γηάβαζκα αιιαγή θαλαιηώλ 

 Κσδηθνπνίεζε On/offline ησλ ζπζθεπώλ 

 Έλδεημε 4x8 leds 

 Πιεθηξνιόγην 5 πιήθηξσλ 

 Σξνθνδνζία από κπαηαξία 

 Απηόκαηε ιεηηνπξγία νηθνλνκίαο κπαηαξίαο 

Δηθόλα 3.2: Πξνγξακκαηηζηήο Βαζηθώλ Καλαιηώλ  (GAP 1605) 

 

Πεξηγξαθή 

 

Μνλάδα βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ εηζφδσλ-εμφδσλ πνπ είλαη 

εμνπιηζκέλεο κε ην νινθιεξσκέλν ASIC (νη παιηφηεξεο κνλάδεο πξνγξακκαηίδνληαη κε ηηο 

βπζκαησηέο θάξηεο θαλαιηψλ-δηεπζχλζεσλ: code modules). 

  

Με ηνλ πξνγξακκαηηζηή κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ θαη λα επαλαπξνγξακκαηηζηνχλ νη 

δηεπζχλζεηο φζεο θνξέο είλαη επηζπκεηφ. Ζ θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη νκαδηθά ζε 

δηαδνρηθά θαλάιηα ησλ 2, 4 θαη 8 θαλαιηψλ αιιά θαη αλεμάξηεηα γηα θάζε είζνδν – έμνδν. 

Οη κε ρξεζηκνπνηνχκελεο είζνδνη – έμνδνη κηαο κνλάδαο κπνξνχλ λα κείλνπλ 

απξνγξακκάηηζηεο. 

 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ θαλαιηψλ κπνξεί λα γίλεη φηαλ ε κνλάδα εηζφδνπ / εμφδνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν Dupline (on – line), αιιά θαη φηαλ είλαη εθηφο δηθηχνπ αθφκα θαη 

ρσξίο λα έρεη ηξνθνδνζία (off – line).  

 

Ο πξνγξακκαηηζηήο GAP 1605 ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζπζθεπή ADAPT 1605 (Πξνζαξκνγέαο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Καλαιηψλ) γηα ην πξνγξακκαηηζκφ εηδηθψλ κνλάδσλ, ζπλήζσο κηθξψλ ζε 

κέγεζνο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δηαθφπηεο πξνζέγγηζεο. 
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 3.3.3 Πξνζαξκνγέαο Πξνγξακκαηηζκνύ Καλαιηώλ (ADAPT 1605) 

 

 Μνλάδα πξνζαξκνγήο αλάκεζα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζηή GAP 1605 θαη ηηο κνλάδεο 

Dupline πνπ δελ έρνπλ ζηάληαξ βύζκα 

πξνγξακκαηηζκνύ. 

 

Δηθόλα 3.3: Πξνζαξκνγέαο Πξνγξακκαηηζκνύ Καλαιηώλ (ADAPT 1605) 

 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ ζπζθεπή απηή ζπλεξγάδεηαη καδί κε ην πξνγξακκαηηζηή GAP 1605 γηα λα πξνγξακκαηίζεη 

ηηο δηεπζχλζεηο ζε ζπζθεπέο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμνπιηζηνχλ κε ην 

ζηάληαξ εμαπνιηθφ βχζκα ησλ ππφινηπσλ κνλάδσλ. Ο πξνζαξκνγέαο ADAPT 1605 έρεη 4 

αθξνδέθηεο γηα ζχλδεζε κνλάδσλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη κέζσ θαισδίσλ φπσο είλαη νη 

δηαθφπηεο πξνζέγγηζεο. Δπίζεο έρεη θαη εηδηθφ ζχλδεζκν Μ12 γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

ππνινίπσλ ζπζθεπψλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ ζπζθεπή απηή δελ 

κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη απφ κφλε ηεο.  

 

 

3.3.4 Μνλάδα Διέγρνπ Απόθξηζεο Καλαιηώλ 

   

 Φνξεηή κνλάδα ειέγρνπ ζπζθεπώλ Dupline 

 Έιεγρνο θαηάζηαζεο θαλαιηώλ Dupline 

 Γπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαλαιηώλ 

 Γηάβαζκα αλαινγηθώλ ηηκώλ 

 Γηάβαζκα νκάδσλ θαλαιηώλ 

 Οζόλε LCD 

 Πιεθηξνιόγην 12 πιήθηξσλ 

 Σξνθνδνζία από Dupline 

 

Δηθόλα 3.4: Μνλάδα Διέγρνπ Απόθξηζεο Καλαιηώλ 

 

Πεξηγξαθή  

 

ηε κνλάδα ειέγρεηαη ε απφθξηζε θαλαιηψλ, είηε ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπο έρεη πξνέξζεη απφ 

ηελ κνλάδα βαζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ GAP 1605, είηε απφ ηνλ 
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πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ  κέζσ Ζ/Τ – Configuration. 

Πξνηείλεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, αλίρλεπζε ζθαικάησλ θαη 

ζπληήξεζε. 

 

Ζ κνλάδα απηή απνηειεί έλα θνξεηφ πνκπνδέθηε 128 θαλαιηψλ ηξνθνδνηνχκελν απφ ην 

Dupline. Μπνξεί λα ζπλδεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δηζχξκαηνπ δηθηχνπ γηα επίβιεςε 

θαη έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαλαιηψλ. Απηή ε κνλάδα αλ θαη δελ είλαη αλαγθαίν 

ζηνηρείν γηα ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο (φπσο ε θεληξηθή κνλάδα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ν πξνγξακκαηηζηήο βαζηθψλ θαλαιηψλ), απνηειεί πνιχηηκν βνήζεκα θαηά ηε δνθηκή ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία γηα πξψηε θνξά αιιά θαη γηα ηελ αλίρλεπζε βιαβψλ 

ή ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ελφο ελ ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε ζπζθεπή ειέγρνπ GTU8 είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Δπίβιεςε ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ 128 θαλαιηψλ δειαδή αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλα ή 

απελεξγνπνηεκέλα. Ζ εκθάληζε ησλ θαλαιηψλ ζηελ νζφλε γίλεηαη ζε νκάδεο ησλ 8 

θαλαιηψλ θάζε θνξά. 

 Έιεγρνο ησλ θαλαιηψλ δειαδή κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ή λα απελεξγνπνηεζεί 

νπνηνδήπνηε θαλάιη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππάξρεη θάπνηα άιιε ζπζθεπή ζην δίθηπν 

πνπ λα αληηηίζεηαη ζε απηή ηε κεηαβνιή (ε GTU8 έρεη πξνηεξαηφηεηα). 

 Απηνζπγθξάηεζε θαλαιηνχ. Με ηελ επηινγή απηή, αλ ελεξγνπνηεζεί έλα θαλάιη 

παηψληαο ζηηγκηαία ην αληίζηνηρν πιήθηξν, ην θαλάιη ζα παξακείλεη ελεξγνπνηεκέλν 

κέρξη λα μαλαπαηεζεί ην αληίζηνηρν πιήθηξν. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εμαλαγθαζηεί 

θάπνηα θαλάιηα ζε αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο κέζσ ηεο ζπζθεπήο GTU8, κφιηο 

απνζπλδεζεί ε ζπζθεπή απφ ην δίθηπν, απηά ζα επαλέιζνπλ απηφκαηα ζηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία. 

 χγθξηζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο. Μπνξεί λα γίλεη παξαθνινχζεζε ζηελ νζφλε 

ηαπηφρξνλα 2 νκάδσλ δηεπζχλζεσλ, λα αιιάδεη ε θαηάζηαζε ησλ θαλαιηψλ ηεο κηαο 

νκάδαο (πάλσ γξακκή ηεο νζφλεο) θαη λα εκθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο ελέξγεηαο 

απηήο ζηελ άιιε νκάδα (θάησ γξακκή ηεο νζφλεο). 

 Αλάγλσζε αλαινγηθψλ κεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην δίθηπν Dupline 

κεηαθέξνληαη αλαινγηθά ζήκαηα θσδηθνπνηεκέλα ζε BCD κνξθή, είλαη δπλαηή ε 

εκθάληζε ηεο κεηξνχκελε ηηκήο ζηελ νζφλε (εχξνο έλδεημεο: -1999…1999). 
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3.3.5 Μνλάδεο Δηζόδνπ 

 

3.3.5.1 Μνλάδα 4 εηζόδσλ voltage free (28x28x10mm) ή Coupler 

 

 

Δηθόλα 3.5: Μνλάδα 4 εηζόδσλ voltage free (28x28x10mm) ή Coupler 

 

Πεξηγξαθή 

 

Μνλάδα εμαηξεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο θαηάιιειε γηα ηε κεηαηξνπή 4 ζπκβαηηθψλ δηαθνπηψλ 

ή κπνπηφλ  ζε bus πξνγξακκαηηδφκελνπο. Οη επαθέο δελ πξέπεη λα είλαη ππφ ηάζε. 

 

Ζ κνλάδα δελ απαηηεί εμσηεξηθή ηξνθνδνζία (bus powered) θαη θαηαλαιψλεη 1mA ζε 

εξεκία θαη 1,4mA κε φιεο ηηο επαθέο ελεξγνπνηεκέλεο. ηελ πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ 

ηέηνησλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή ηνπο θαηαλάισζε γηα λα βξεζεί ην 

κέγηζην επηηξεπηφ κήθνο bus. 

 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο κνλάδαο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε εληφο ησλ θηηίσλ δηαθνπηψλ. ηηο 

βηδσηέο θιέκεο ζπλδέεηαη ην bus ελψ ζηα 5 θαιψδηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηε κνλάδα 

ζπλδένληαη νη επαθέο. Σν καχξν θαιψδην απνηειεί ηνλ θνηλφ αθξνδέθηε ησλ επαθψλ ελψ 

θάζε έλα απφ ηα 4 ρξσκαηηζηά θαιψδηα ζπλδέεηαη ζε μερσξηζηή επαθή. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: bus powered 

 Καηαλάισζε:  1mA (ζε εξεκία)…1.4mA (4 επαθέο ελεξγνπνηεκέλεο)  

 Γηαζηάζεηο: 28x28x10mm 

 Μήθνο θαισδίσλ <20cm 

 ήκαλζε CE  
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3.3.5.2 Γηαθόπηεο Πξνζέγγηζεο (Proximity switch) 

 

 Κπιηλδξηθό ζρήκα 

 Γηάκεηξνο Φ11 ή ζπείξσκα Μ14 

 Απόζηαζε αλίρλεπζεο: 8 mm 

 Σξνθνδνζία από ην Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 

1605 θαη ηνλ πξνζαξκνγέα ADAPT 1605 

 

Δηθόλα 3.6: Γηαθόπηεο Πξνζέγγηζεο (Proximity switch) 

 

Πεξηγξαθή  

 

Μαγλεηηθφο αληρλεπηήο πξνζέγγηζεο ηξνθνδνηνχκελνο απφ ην Dupline. Γηαζέζηκνο ζε 

πιαζηηθή ζπζθεπαζία δηακέηξνπ Φ11 ή κε κεηαιιηθφ ζπείξσκα Μ14. Δίλαη θαηάιιεινο γηα 

ηελ  επίβιεςε αλνηθηψλ πφξησλ θαη παξαζχξσλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

Ο δηαθφπηεο πξνζέγγηζεο Dupline ιεηηνπξγεί φπσο έλαο ζπλεζηζκέλνο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ 

επηπιένλ δπλαηφηεηα ηνπ ελζσκαησκέλνπ πνκπνχ πνπ επηηξέπεη ηελ απφδνζε δηεχζπλζεο. Ζ 

δπλαηφηεηα απηή θάλεη πνιχ εχθνιε ηελ αθξηβή αλίρλεπζε ηεο ζέζεσο ελφο 

ελεξγνπνηεκέλνπ δηαθφπηε ζε κηα εγθαηάζηαζε κε πνιινχο αληρλεπηέο απηνχ ηνπ είδνπο, 

π.ρ. ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νζφλε θεηκέλνπ είλαη δπλαηή ε εκθάληζε κελπκάησλ ηνπ ηχπνπ: 

“Παξάζπξν θνπδίλαο αλνηθηφ” (αξθεί θάζε δηαθφπηεο λα έρεη μερσξηζηή δηεχζπλζε). ηελ 

πεξίπησζε πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί φινη νη δηαθφπηεο πξνζέγγηζεο λα έρνπλ ηελ ίδηα 

δηεχζπλζε, ηφηε αξθεί λα ελεξγνπνηεζεί έλαο απφ φινπο γηα λα αιιάμεη θαηάζηαζε ην 

αληίζηνηρν θαλάιη ζε ΟΝ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηεί πνηνο απ‟ 

φινπο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 

 

Ο δηαθφπηεο ελεξγνπνηείηαη φηαλ πιεζηάδεη ζε καγλήηε, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 8 mm. 

Σφηε ην αληίζηνηρν θαλάιη αιιάδεη θαηάζηαζε ζε ΟΝ. Σν θαλάιη κέλεη ελεξγνπνηεκέλν 

κέρξη ν καγλήηεο λα απνκαθξπλζεί ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 30 mm. Σέινο, γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ δηαθφπηε απηνχ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηφο απφ ηε ζπζθεπή 

πξνγξακκαηηζκνχ GAP 1605  θαη ε ζπζθεπή  ADAPT 1605 ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ 

ζπλδεζκνινγία: 
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ρήκα 3.2: πλδεζκνινγία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ δηαθόπηε πξνζέγγηζεο 

 

 

3.3.5.3 Γηαθόπηεο Πξνζέγγηζεο (Proximity switch) 

 

 Καηαζθεπή από αλνμείδσην αηζάιη 

 πείξσκα Μ18 

 Απόζηαζε αλίρλεπζεο: 5 mm 

 Σξνθνδνζία από ην Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 1605 

θαη ηνλ πξνζαξκνγέα ADAPT 1605 

 Γηαζέζηκν ζε έθδνζε κε 2 m θαιώδην ή 

βύζκα Μ12 

 

 

Δηθόλα 3.7: Γηαθόπηεο Πξνζέγγηζεο 

 

Πεξηγξαθή 

 

Δπαγσγηθφο δηαθφπηεο πξνζέγγηζεο πνπ ελεξγνπνηείηαη κφιηο αληρλεπζεί ε χπαξμε 

κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ.  
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3.3.5.4 Σεηξαπιό κπνπηόλ ηύπνπ FUGA  

 

 Πξνγξακκαηηδόκελν κπνπηόλ 4 πιήθηξσλ 

 4 αλεμάξηεηα πξνγξακκαηηδόκελα Led 

 Σξνθνδνζία από ην Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 1605 

θαη ην εηδηθό θαιώδην  GAP–TPH-CAB 

 

Δηθόλα 3.8: Σεηξαπιό κπνπηόλ ηύπνπ FUGA 

 

Πεξηγξαθή 

 

Σν κπνπηφλ απηφ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαη γηα ιεηηνπξγία δηαθφπηε έηζη ψζηε ην 

ζηηγκηαίν πάηεκα λα θάλεη απηνζπγθξάηεζε. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο φπσο ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε θσηηζκνχ ή 

άιισλ ζπζθεπψλ, κπνπηφλ παληθνχ, κπνπηφλ αλαγλψξηζεο βιάβεο ή ζπλαγεξκνχ, 

αλεβνθαηέβαζκα ξνιψλ θιπ. 

 

Δπεηδή ε ζπζθεπή ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν Dupline, είλαη θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε 

ζεκεία φπνπ δελ ππάξρεη ειεθηξηθή παξνρή. Δπίζεο είλαη ηδαληθή ζπζθεπή ρεηξηζκνχ απφ 

πιεπξάο αζθάιεηαο δηφηη δελ έρεη επηθίλδπλεο ηάζεηο (π.ρ. ρξήζε ζε παηδηθά δσκάηηα). Σέινο 

θάζε πιήθηξν έρεη θαη έλα led εμφδνπ ην νπνίν κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί θαη αλεμάξηεηα 

απφ ην πιήθηξν. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ λα ελεξγνπνηεί ην θσηηζκφ 

ζην δσκάηην, ην led φκσο πάλσ ζην πιήθηξν λα δείρλεη αλ είλαη αλακκέλνο ή φρη ν 

ζεξκνζίθσλαο. 

 

 

3.3.5.5 Σεηξαπιό κπνπηόλ ηύπνπ ΟPUS 

 

 Πξνγξακκαηηδόκελν κπνπηόλ 4 πιήθηξσλ 

 4 αλεμάξηεηα  πξνγξακκαηηδόκελα Led 

 Σξνθνδνζία από ην Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 1605 

θαη ην εηδηθό θαιώδην  GAP–TPH-CAB 

 

Δηθόλα 3.9: Σεηξαπιό κπνπηόλ ηύπνπ ΟPUS 
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Πεξηγξαθή  

 

Υαξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο ίδηεο κε ηνλ ηχπν FUGA. 

 

 

3.3.5.6 1/2/3 κπνπηόλ ηύπνπ ELKO  

 

 Πξνγξακκαηηδόκελν κπνπηόλ 1 / 2 ή 3 

πιήθηξσλ 

 Αλεμάξηεηα πξνγξακκαηηδόκελα Led 

 Σξνθνδνζία από ην Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 

 

Δηθόλα 3.10: 1/2/3 κπνπηόλ ηύπνπ ELKO 

 

Πεξηγξαθή  

 

Λεηηνπξγίεο ίδηεο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο. Γπλαηφηεηα επηινγήο κνληέινπ κε 1, 2 ή 3 

πιήθηξα 

 

 

3.3.5.7 Μεηξεηήο 4 αλεμάξηεησλ εηζόδσλ 

 

 4 αλεμάξηεηεο είζνδνη κεηξεηώλ 

 Δπηινγή ιεηηνπξγίαο κέηξεζεο παικώλ ή 

αζξνηζηήο ρξνληθώλ πεξηόδσλ 

 Γπλαηόηεηα κεδεληζκνύ 

 Δζσηεξηθή κλήκε γηα δηαηήξεζε ηηκώλ 

ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο 

 Γηαζηάζεηο Ζ2 γηα ζύλδεζε ζε ξάγα 

 Led γηα έλδεημε ιεηηνπξγίαο 

 Σξνθνδνζία 230 Vac ή 15 – 30 Vdc 

 

Δηθόλα 3.11: Μεηξεηήο 4 αλεμάξηεησλ εηζόδσλ 

 

Πεξηγξαθή 

 

Ζ κνλάδα απηή επηηξέπεη ηε κέηξεζε παικψλ απφ 4 αλεμάξηεηα θαλάιηα ή ηε κέηξεζε 4 

δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ. Ζ ζπζθεπή ξπζκίδεηαη κε Dip Switches γηα ιεηηνπξγίεο 
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φπσο: ξχζκηζε  ιεηηνπξγίαο, κεδεληζκφ κέζσ ζήκαηνο ηειερεηξηζκνχ θαη επηινγή εχξνπο 

κέηξεζεο απφ 2 έσο 8 ςεθία. Οη δχν πεξηζηξεθφκελνη δηαθφπηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ θαλαιηψλ-δηεπζχλζεσλ ηεο ζπζθεπήο. Οη ηηκέο θάζε κεηξεηή είλαη 

δπλαηφ λα εκθαλίδνληαη ζε κία κνλάδα θεηκέλνπ ή αθήο ή κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ 

DDE ζε Ζ/Τ (έσο 128 κεηξεηέο) γηα επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ απφ ην EXCEL. 

   

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο νη ηηκέο ηνπ κεηξεηή απνζεθεχνληαη ζηελ εζσηεξηθή  

κλήκε ηεο κνλάδαο θαη είλαη δηαζέζηκεο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ξεχκαηνο. 

  

 

3.3.6 Μνλάδεο Δμόδνπ 

 

3.3.6.1 Μνλάδα Relay 1 εμόδνπ (26x39x17mm) ή Mini Relay 

 

 

Δηθόλα 3.12: Μνλάδα Relay 1 εμόδνπ (26x39x17mm) ή Mini Relay 

 

Πεξηγξαθή 

 

Μνλάδα θαηάιιειε γηα απνθεληξσκέλν έιεγρν ζπζθεπψλ. Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθά κηθξνχ 

κεγέζνπο ηνπ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο θηηίσλ δηαθιαδψζεσο ή πξηδψλ. Γηαζέηεη 1 επαθή 

ΝΟ (θαλνληθά αλνηθηή) πνπ αληέρεη ζε ζπλερφκελν ξεχκα ιεηηνπξγίαο 13Α (σκηθφ θνξηίν) 

θαη ζε 130Α ζηηγκηαίν θξνπζηηθφ ξεχκα. 

  

Σξνθνδνηείηαη απφ ην bus ελψ κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε πεξίπησζε 

απψιεηαο ηνπ bus ζήκαηνο. 

 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ζχλδεζε εληφο θηηίσλ. Γελ δηαζέηεη θιέκεο ζχλδεζεο αιιά 

ελζσκαησκέλα κνλφθισλα θαιψδηα δηαηνκήο 1.5mm
2
 (2 γηα ην bus, 2 γηα ηελ επαθή). Σα 

θαιψδηα ηεο επαθήο κπνξνχλ λα κπνπλ ζε ζεηξά (γηα ηνλ ON/OFF έιεγρν θνξηίσλ) ή 

παξάιιεια. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: bus powered 

 Γηαζηάζεηο: 26x39x17mm 
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 Σεζη αληνρήο: 250 V, 12 A, ζπλθ =1, 1800/h, 50% DC, +70°C,  1.0 x 10
5
 (επαλαιήςεηο)                                                                                                             

250 V,   3 A, ζπλθ =1, 1800/h, 50% DC, +70°C,  7.5 x 10
5
 (επαλαιήςεηο) 

      230 V, 550W ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, Ηpeak=40A, 60/h, +22°C,   2.0x10
5
(επαλαιήςεηο)  

      230 V, 1000W ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, Ηpeak=72A, 60/h, +25°C,7x10
4
(επαλαιήςεηο)    

      230 V, 900W ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, Ηpeak=72A, 360/h, +25°C, 1x10
4
 (επαλαιήςεηο) 

      230 V, αεξνζπκπηεζηήο, Ηpeak=21A, ζπλθ =0.5, 500/h, +25°C, 1.7x10
5
 (επαλαιήςεηο) 

 ήκαλζε CE  

 

 

3.3.6.2 Μνλάδα Relay 8 εμόδσλ (2Υ16Α) 

  

 

Δηθόλα 3.13: Μνλάδα Relay 8 εμόδσλ (2Υ16Α) 

 

Πεξηγξαθή 

 

Μνλάδα θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. Σνπνζεηεζείηε θνληά ζηα ειεγρφκελα 

θνξηία, είηε ζην θεληξηθφ πίλαθα, είηε ζε ππνπίλαθεο ή αθφκα θαη κφλε ηεο (εληφο ζηεγαλνχ 

θηηίνπ). Απνηειείηαη απφ 8 relay (NO, SPST, κε γαιβαληθή απνκφλσζε) ρσξηζκέλα ζε 2 

νκάδεο ησλ 4. Κάζε relay αληέρεη ζε ξεχκα θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο 16Α, αιιά θάζε νκάδα 

ζην ζχλνιν ηεο δελ πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξεχκα κεγαιχηεξν ησλ 16Α ελψ φιε ε κνλάδα 

δελ πξέπεη λα θνξηίδεηαη κε ξεχκα >32Α. ηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη 8 έμνδνη είλαη 

ελεξγνπνηεκέλνη θαη ηα θνξηία είλαη ηζφπνζα κνηξαζκέλα ηφηε απφ θάζε relay επηηξέπεηαη λα 

δηέξρεηαη ξεχκα 4Α. 

 

Ζ κνλάδα απηή είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ On/Off έιεγρν γξακκψλ θσηηζκνχ <900W ή άιισλ 

κηθξψλ θνξηίσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε κεγαιχηεξα θνξηία 

ρξεζηκνπνηνχκε επηπιένλ ζπκβαηηθά relay ηζρχνο.  

 

ηελ πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ bus ζήκαηνο κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εμφδσλ (κεηάπησζε ζε θαλνληθά θιεηζηέο ή αλνηθηέο επαθέο). εκείσζε: δελ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί αλεμάξηεηε ζπκπεξηθνξά γηα θάζε relay. 
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Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ζχλδεζε ζε ξάγα πίλαθα. Σα ειεγρφκελα θνξηία, ε παξνρή 

ησλ θνξηίσλ, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδνο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

θιέκεο. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230 Vac , +-10% , 45-65 Hz 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο): 4 ζηνηρεία = 72mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 ηνηρεία ελδείμεσλ: 10 ιπρλίεο LED 1 πξάζηλν (ηξνθνδνζία), 1 θίηξηλν (bus ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία), 8θφθθηλα(αληίζηνηρε έμνδνο ελεξγνπνηεκέλε)   

 Σεζη αληνρήο:  

      Μεραληθή αληνρή επαθήο: 5.0 x 10
6
 (επαλαιήςεηο) 

      Ζιεθηξηθή αληνρή επαθήο: 250 V, 12 A, AC1, 1x10
5
 (επαλαιήςεηο) 

 ήκαλζε CE  

 

 

3.3.6.3 Μνλάδα Transistor 8 εμόδσλ ησλ 0.1A, 10-30 Vdc/έμνδν 

 

 

Δηθόλα 3.14: Μνλάδα Transistor 8 εμόδσλ ησλ 0.1A, 10-30 Vdc/έμνδν 

 

Πεξηγξαθή 

 

Μνλάδα θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. Σνπνζεηείηαη θνληά ζηα ειεγρφκελα 

θνξηία, είηε ζην θεληξηθφ πίλαθα, είηε ζε ππνπίλαθεο ή αθφκα θαη κφλε ηεο (εληφο ζηεγαλνχ 

θηηίνπ). Απνηειείηαη απφ 8 PNP transistor κε ηάζε ιεηηνπξγίαο 10-30 Vdc θαη είλαη 

θαηάιιειε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε κηθξψλ θνξηίσλ πνπ δνπιεχνπλ κε DC ηξνθνδνζία π.ρ. 

ιακπηήξεο, ξειέ θιπ. 

 

 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 3: Έμππλα Κηίξηα        
 

70 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε γηα ζχλδεζε ζε ξάγα. Όιεο νη ζπλδεζκνινγίεο ησλ θαισδίσλ 

(επαθέο θαη bus) γίλνληαη πάλσ ζηελ βάζε D411.  

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 10-30 Vdc 

 Γηαζηάζεηο: 80x35x75mm (ρσξίο ηε βάζε D411) 

 ηνηρεία ελδείμεσλ: 2 ιπρλίεο LED 1 πξάζηλν (ηξνθνδνζία), 1 θίηξηλν (bus ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία)  

 ήκαλζε CE  

 

 

3.3.6.4 Μνλάδα ειέγρνπ 2 αλεμάξηεησλ ξνιώλ / ηεληώλ 

 

 

Δηθόλα 3.15: Μνλάδα ειέγρνπ 2 αλεμάξηεησλ ξνιώλ / ηεληώλ 

 

Πεξηγξαθή 

  

πζθεπή θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα ή απνθεληξσκέλα εληφο ησλ θηηίσλ ησλ 

ξνιψλ. Διέγρεη κέρξη δχν αλεμάξηεηα ξνιά κε δπλαηφηεηα  ξχζκηζεο ηεο ζέζεο ησλ 

πεξζίδσλ. Ζ κνλάδα δηαζέηεη κεραληθή καλδάισζε ησλ relay ειέγρνπ νχησο ψζηε λα κελ 

είλαη δπλαηή ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ relay αλφδνπ θαη θαζφδνπ. 

 

Με ην ινγηζκηθφ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ξπζκηζηεί ν ρξφλνο θχιηζεο, ν λεθξφο ρξφλν 

πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 2 αληίζεησλ θηλήζεσλ, ν έιεγρνο ηεο θιίζεο πεξζίδσλ, ε ηαπηφρξνλε 

ελεξγνπνίεζε νκάδσλ ξνιψλ ή ζε αθνινπζία θιπ. ε ζπλδπαζκφ κε εμσηεξηθνχο 

αηζζεηήξεο (π.ρ. αλεκφκεηξα, βξνρφκεηξα, θσηφκεηξα) κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ 

ιεηηνπξγίεο αζθάιεηαο ή απηνκαηηζκψλ (πρ απηφκαην αλέβαζκα ηέληαο ζε πεξίπησζε 

δπλαηνχ αλέκνπ ή  απηφκαην άλνηγκα ξνιψλ ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο). 
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Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ κνλάδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο ή εληφο ησλ θηηίσλ 

ησλ ξνιψλ (ζε ζηεγαλφ θηηίν) εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο ρψξνο. Σα ειεγρφκελα θνξηία, ε 

παξνρή ησλ θνξηίσλ, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδνο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη ζηηο 

αληίζηνηρεο θιέκεο. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230 Vac (15%,45-65 Hz)  

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο): 4 ζηνηρεία = 72mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 ηνηρεία ελδείμεσλ: 6 ιπρλίεο LED1 πξάζηλν (ηξνθνδνζία), 1 θίηξηλν (bus ζε θαλνληθή 

ιεηηνπξγία), 4 θφθθηλα (2 γηα θίλεζε άλσ, 2 γηα θίλεζε θάησ). 

 Σεζη αληνρήο: 

      Μεραληθή αληνρή επαθήο: 3 x 10
7
 (επαλαιήςεηο) 

      Ζιεθηξηθή αληνρή επαθήο: 2x10
5
 (επαλαιήςεηο), πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο  7200/h 

      Χκηθφ θνξηίν (AC1), 250 Vac, 5 A (1250 VA) ή 

      Χκηθφ θνξηίν (DC1), 250 Vdc, 0.25 A (62 W) ή 

      Δπαγσγηθφ θνξηίν (AC15), 230 Vac, 2.5A ή 

      Δπαγσγηθφ θνξηίν (DC13), 24 Vdc, 5A 

 ήκαλζε CE 

 

 

3.3.7 DIMMERS 

 

3.3.7.1 Μνλάδα ειέγρνπ ιακπηήξσλ ππξαθηώζεσο / αινγόλνπ (2x230W) 

 

 

Δηθόλα 3.16: Μνλάδα ειέγρνπ ιακπηήξσλ ππξαθηώζεσο / αινγόλνπ (2x230W) 
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Πεξηγξαθή 

 

πζθεπή θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. Διέγρεη (on/off, dimming) κέρξη δχν 

αλεμάξηεηεο γξακκέο ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο ή αινγφλνπ (κε ξχζκηζε γηα ειεθηξνληθφ ή 

ζπκβαηηθφ κεηαζρεκαηηζηή). 

 

Λεηηνπξγία soft start γηα αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνληθή 

πξνζηαζία ησλ εμφδσλ απφ βξαρπθχθισκα ή ππεξθφξηηζε. 

 

Τπνζηεξίδεη έσο 4 πξνεπηιεγκέλεο ζηάζκεο θσηηζκνχ (ζελάξηα) κε κλήκε απνζήθεπζεο ηεο 

ηειεπηαίαο ξπζκηζκέλεο ζηάζκεο. Γπλαηφηεηα επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγνζηαζηαθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηάζκεο θαη θιεηδψκαηνο ξπζκίζεσλ θαη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο ησλ εμφδσλ (on ή off) κέζσ bus ζήκαηνο θαη νπηηθήο έλδεημεο ζηελ πξφζνςε 

ηεο κνλάδνο.  Μέγηζηε ηζρχ / έμνδν: 230W 

 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

   

Ζ κνλάδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο ή ζε ζηεγαλφ θηηίν 

εληφο ηεο ςεπδνξνθήο εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο ρψξνο. Ζ παξνρή ησλ θνξηίσλ θαη νη 

νπδέηεξνη, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδνο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη ζηηο αληίζηνηρεο θιέκεο. 

 

εκείσζε: Δθηφο απφ ηηο παξνρέο ησλ ιακπηήξσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη νη νπδέηεξνη 

θάζε αλεμάξηεηνπ θιάδνπ ζην dimmer. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 230Vac (10%), 50-60Hz 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο): 4 ζηνηρεία = 72mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 Dimming 0…100% 

  Έμνδνη: 2 ξπζκηδφκελεο ησλ 230W/έμνδν 

  ηνηρεία ελδείμεσλ: 5 ιπρλίεο LED 

      1 πξάζηλν (ηξνθνδνζία), 1 θίηξηλν (bus ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία),   

      3 θφθθηλα (1 γηα έλδεημε βιάβεο, 1 γηα θάζε έμνδν). 

 ήκαλζε CE 
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3.3.7.2 Μνλάδα ειέγρνπ ιακπηήξσλ ππξαθηώζεσο / αινγόλνπ (1x600W) 

 

 

Δηθόλα 3.17: Μνλάδα ειέγρνπ ιακπηήξσλ ππξαθηώζεσο / αινγόλνπ (1x600W) 

 

Πεξηγξαθή 

 

πζθεπή θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ζε ξάγα πίλαθα. Διέγρεη (on/off, dimming) κία 

αλεμάξηεηε γξακκή ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο ή αινγφλνπ (κε ξχζκηζε γηα ειεθηξνληθφ ή 

ζπκβαηηθφ κεηαζρεκαηηζηή) ζπλνιηθήο ηζρχνο 600W. 

 

Λεηηνπξγία soft start γηα αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνληθή 

πξνζηαζία ησλ εμφδσλ απφ βξαρπθχθισκα ή ππεξθφξηηζε. Σν alarm led ζηελ πξφζνςε 

θαλεξψλεη ην είδνο ηεο αλσκαιίαο αλαβνζβήλνληαο κε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο: 

 Αλ ν ζπλαγεξκφο πξνθιήζεθε απφ ππεξθφξησζε ην ιακπάθη αλαβνζβήλεη αξγά. Ζ 

κνλάδα επαλέξρεηαη απηφκαηα φηαλ απνκαθξπλζεί ε ππεξθφξησζε. 

 Αλ ν ζπλαγεξκφο πξνθιήζεθε απφ βξαρπθχθισκα ην ιακπάθη αλαβνζβήλεη γξήγνξα. Ζ 

επαλαθνξά ηεο ζπζθεπήο πξέπεη λα γίλεη ρεηξνθίλεηα αθνχ φκσο βξεζεί θαη 

απνθαηαζηαζεί ε αηηία πνπ πξνθάιεζε ην βξαρπθχθισκα. 

 

Τπνζηεξίδεη έσο 6 πξνεπηιεγκέλεο ζηάζκεο θσηηζκνχ (ζελάξηα) κε κλήκε απνζήθεπζεο ηεο 

ηειεπηαίαο ξπζκηζκέλεο ζηάζκεο. Γπλαηφηεηα επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ησλ εξγνζηαζηαθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηάζκεο, θιείδσκα ξπζκίζεσλ,  δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηεο θαηάζηαζεο εμφδνπ 

(on ή off) κέζσ bus ζήκαηνο. 

 

ε πεξηπηψζεηο απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηζρχνο (> 600 W) ε κνλάδα απηή κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε έσο 10 κνλάδεο επέθηαζεο ησλ 500 ή 1500W θηάλνληαο έηζη ζηα 15600 W (max). 

 

Δγθαηάζηαζε, ζύλδεζε 

 

Ζ κνλάδα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ πίλαθα ειεθηξηθήο παξνρήο ή ζε ζηεγαλφ θηηίν 

εληφο ηεο ςεπδνξνθήο εθφζνλ ππάξρεη ν ζρεηηθφο ρψξνο. Ζ παξνρή ησλ θνξηίσλ θαη νη 

νπδέηεξνη, ε ηξνθνδνζία ηεο κνλάδνο θαη ην ζήκα bus ζπλδένληαη ζηηο αληίζηνηρεο θιέκεο. 
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εκείσζε: Δθηφο απφ ηηο παξνρέο ησλ ιακπηήξσλ πξέπεη λα ζπλδένληαη θαη νη νπδέηεξνη 

θάζε αλεμάξηεηνπ θιάδνπ ζην dimmer. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: bus powered ή 24Vdc 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο): 4 ζηνηρεία = 72mm (1 ζηνηρείν=18mm) 

 Dimming 0…100% 

 Έμνδνη: 1 ξπζκηδφκελε ησλ 600W. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε slave dimmers 

 ηνηρεία ελδείμεσλ : 2 ιπρλίεο LED 1 πξάζηλν (bus ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία), 1 θφθθηλν 

(ην αλαβνζβήκα  απνηειεί έλδεημε βιάβεο). 

 ήκαλζε CE 

Γπλαηφηεηεο ινγηζκηθνχ: 

 Πξνγξακκαηηδφκελεο ζηάζκεο έληαζεο θσηηζκνχ 

 ελάξηα θσηηζκνχ (κε έλα button φια on ή φια off ή δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο) 

 πζρέηηζε ιεηηνπξγίαο κε άιινπο αηζζεηήξεο (αληρλεπηέο θίλεζεο, θσηφκεηξν θ.α.)   

 

 

3.3.8 Αηζζεηήξεο 

 

3.3.8.1 Γηαξξνήο λεξνύ 

 

 

Δηθόλα 3.18: Αηζζεηήξα δηαξξνήο λεξνύ 

Πεξηγξαθή 

 

Αηζζεηήξαο θαηάιιεινο γηα ηελ αλίρλεπζε δηαξξνήο αγψγηκσλ πγξψλ, κε βαζκφ πξνζηαζίαο 

IP67. Ο αηζζεηήξαο ζηέιλεη ζήκα ζπλαγεξκνχ κφιηο θάπνην αγψγηκν πγξφ βξαρπθπθιψζεη 

ηα 2 ειεθηξφδηα ηνπ αηζζεηήξα θαζψο θαη φηαλ θνπεί ή βξαρπθπθιψζεη ην θαιψδην bus. Ο 

αηζζεηήξαο ηξνθνδνηείηαη απφ ην bus. 

 

Δγθαηάζηαζε , ζύλδεζε 
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Ο αηζζεηήξαο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ρακειά ζηνλ ηνίρν έηζη ψζηε ηα δχν ειεθηξφδηα λα 

αθνπκπνχλ ζην πάησκα θαη πξνο ηελ κεξηά πνπ ε θιίζε ηνπ παηψκαηνο ζπγθεληξψλεη ηα 

λεξά. Ζ βάζε ηνπ αηζζεηήξα είλαη κεηαιιηθή γηα λα βηδψλεηαη ζηαζεξά ζηνλ ηνίρν, ελψ ν 

αηζζεηήξαο είλαη απνζπψκελνο. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Γηαζηάζεηο (Πιάηνο, Ύςνο, Βάζνο): 70x40x16 

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP67 

 πλερήο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο κέζσ bus ζήκαηνο 

 Σξνθνδνζία: bus powered. 

 ήκαλζε CE 

 

Γπλαηόηεηεο ινγηζκηθνύ 

 

Μέζσ πξνγξακκαηηζκνχ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί θάπνηα ζεηξήλα ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο 

δηαξξνήο ή ζθάικαηνο, λα ειεγρζνχλ ειεθηξνβάλεο γηα δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο ή λα 

ελεξγνπνηεζεί θάπνηα αληιία αλαξξφθεζεο πδάησλ/ιπκάησλ θιπ. Σν πιενλέθηεκα ησλ 

δηεπζπλζηνδνηνχκελσλ αηζζεηήξσλ είλαη ε άκεζε αλίρλεπζε ηεο πεξηνρήο πνπ έρεη 

πξφβιεκα. 

 

 

3.3.8.2 Αηζζεηήξαο Φσηεηλόηεηαο 

 

 Αλαινγηθόο κεηξεηήο θσηεηλόηεηαο ηύπνπ 

Analink (1 θαλάιη) 

 Δύξνο κέηξεζεο: 0,1 LUX – 100 KLUX 

 Σξνθνδνζία από Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπθεπή GAP 1605  

 

 

Δηθόλα 3.19: Αηζζεηήξαο Φσηεηλόηεηαο 

Πεξηγξαθή 

 

Ο αλαινγηθφο κεηξεηήο θσηεηλφηεηαο, κεηαηξέπεη ηελ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ζε αξηζκεηηθή 

ηηκή πνπ κεηαδίδεηαη ζην bus θαηαιακβάλνληαο κφλν έλα θαλάιη (ζήκα Analik). Χζηφζν ε 

ηηκή απηή κπνξεί λα κεηαδνζεί παξάιιεια κέρξη θαη ζε 8 θαλάιηα ηα νπνία είλαη αλεμάξηεηα 
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πξνγξακκαηηζκέλα θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 8 δηαθνξεηηθά φξηα ξχζκηζεο 

(set points). Μφιηο ε ηηκή απηή μεπεξάζεη θάπνην απφ ηα φξηα, ηφηε είλαη δπλαηφ λα 

πξνθιεζνχλ θάπνηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο (ελεξγνπνίεζε Master-δηεπζχλζεσλ 

κέζσ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ  απφ ην Configuration) . Ο κεηξεηήο 

θσηεηλφηεηαο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ζπζθεπέο ξχζκηζεο θσηηζκνχ Dimmer έηζη ψζηε λα 

δηαηεξεί ζηαζεξή ηε θσηεηλφηεηα ζε έλα δσκάηην ή λα ελεξγνπνηεί θαη λα απελεξγνπνηεί ην 

θσηηζκφ. Οκνίσο κπνξεί λα ειέγρεη ην θσηηζκφ ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο (on / off ή θαη 

dimming) ή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλεβνθαηέβαζκα ξνιψλ θαη αιιαγή θιίζεσλ ζε πεξζίδεο 

θιπ.     

 

 

3.3.8.3 Μεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο (εζσηεξηθώλ ρώξσλ) 

 

 Αλαινγηθόο κεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ 

Analink (1 θαλάιη) κε ελζσκαησκέλν PT – 1000 

 Δύξνο κέηξεζεο: -30 - +60 C 

 Σξνθνδνζία από Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή GAP 1605 

 

Δηθόλα 3.20: Μεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο (εζσηεξηθώλ ρώξσλ) 

  

Πεξηγξαθή 

 

Ο αλαινγηθφο κεηξεηήο ζεξκνθξαζίαο κεηαηξέπεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζε αξηζκεηηθή 

ηηκή πνπ κεηαδίδεηαη ζην bus, θαηαιακβάλνληαο κφλν έλα θαλάιη (ζήκα Analik). Δίλαη 

θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε ζε εζσηεξηθφ ρψξν θαη ε κεηξνχκελε ηηκή κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπζθεπέο απεηθφληζεο (ελδεηθηηθά, νζφλε θεηκέλνπ ή 

αθήο θιπ.) αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ζεξκαληηθψλ ή θιηκαηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη αλεκηζηήξσλ. Οη  αλσηέξσ δπλαηφηεηεο πξνθχπηνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε  ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο θεληξηθήο κνλάδαο απηνκαηηζκνχ  κέζσ Ζ/Τ –Configuration, φπνπ θαη 

νξίδνληαη ηα set-points.    
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3.3.8.4 Αληρλεπηήο θίλεζεο (PIR) 

 

 Παζεηηθόο αληρλεπηήο ππεξύζξσλ 

γηα αλίρλεπζε θίλεζεο 

 Δκβέιεηα 12 m 

 Ρπζκηδόκελνο ρξόλνο κεηάδνζεο  

 Led ιεηηνπξγίαο 

 Γσλία ιεηηνπξγίαο: 90 

 Σξνθνδνζία από Dupline 

 Κσδηθνπνίεζε κε ηε ζπζθεπή 

GAP 1605 

 

Δηθόλα 3.21: Αληρλεπηήο θίλεζεο (PIR) 

Πεξηγξαθή 

 

Αληρλεπηήο θίλεζεο ηξνθνδνηνχκελνο απφ ην Dupline. Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη 

ζηελ παζεηηθή αλίρλεπζε είλαη δπλαηφ λα ηνπνζεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ζηνλ ίδην 

ρψξν ρσξίο λα επεξεάδεη ν έλαο ηνλ άιιν. Δπίζεο έρεη ελζσκαησκέλν ρξνλνδηαθφπηε (κε 

ξχζκηζε απφ 10 sec-10 min) πνπ δηαηεξεί ην ζήκα εμφδνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 

Ο πνκπφο ελεξγνπνηείηαη κφιηο αληρλεχζεη κεηαβνιή ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ (ζπλήζσο 

απφ ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία ελφο αλζξψπνπ). Ζ ηδηφηεηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ παξνπζίαο κε εθαξκνγέο φπσο ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ, ειέγρνπ 

θσηηζκνχ – θιηκαηηζηηθψλ, εηδνπνίεζε παξνπζίαο ζε επηθίλδπλνπο ρψξνπο θιπ. 

 

Όηαλ γίλεη αληηιεπηή θάπνηα θίλεζε απφ ηνλ αληρλεπηή, απηφο αξρίδεη θαη εθπέκπεη ζην 

επηιεγκέλν θαλάιη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαζνξηζκέλνπ ρξφλνπ. Αλ ν αληρλεπηήο 

ελεξγνπνηεζεί μαλά θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ηφηε ν ρξφλνο κεδελίδεηαη θαη 

μεθηλάεη ε κέηξεζε απφ ηελ αξρή (θαζπζηέξεζε απνδηέγεξζεο κε reset). Σέινο είλαη δπλαηή 

ε ξχζκηζε ηνπ αληρλεπηή έηζη ψζηε λα εθπέκπεη ζήκα θαηά ηελ απνπζία θίλεζεο (αλάζηξνθε 

ιεηηνπξγία).   
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3.3.9 Μνλάδεο Σειερεηξηζκνύ 

 

3.3.9.1 Γέθηεο Τπεξύζξσλ 

 

 

Δηθόλα 3.22: Γέθηεο Τπεξύζξσλ 

 

Πεξηγξαθή  

 

Γέθηεο Τπεξχζξσλ (IR) 8 δηαθνξεηηθψλ εληνιψλ θαηάιιεινο γηα ηνλ έιεγρν θαηαλαιψζεσλ 

πνπ ειέγρνληαη απφ ην bus (θψηα, θνξηία θιπ). Οη IR εληνιέο απνζηέιινληαη είηε απφ ην 

αληίζηνηρν ηειερεηξηζηήξην είηε απφ νπνηνδήπνηε ηειερεηξηζηήξην ηνπ εκπνξίνπ κε 

δπλαηφηεηα εθκάζεζεο εληνιψλ IR (φπσο ην ηειερεηξηζηήξην ΜΥ-600). Ο δέθηεο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ην bus. 

  

Δγθαηάζηαζε , ζύλδεζε 

 

Ο δέθηεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επίηνηρα ή ρσλεπηφο.  

 

  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Γηαζηάζεηο Δπίηνηρνπ (ΠxΤxΒ): 80x80x37 

 Γηαζηάζεηο Υσλεπηνχ (ΠxΤxΒ): 80x80x15 

 8 αλεμάξηεηεο εληνιέο / δέθηε 

 Ηθαλφηεηα ιήςεο ζήκαηνο IR (βι. δηπιαλφ 

ζρήκα) 

 Σξνθνδνζία: bus powered. 

 ήκαλζε CE 
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3.3.9.2 Σειερεηξηζηήξην  Τπεξύζξσλ (IR) 

 

 8-θάλαιν ηειερεηξηζηήξην ππεξύζξσλ 

(δπλαηόηεηα ειέγρνπ έσο 64 θαλάιηα κέζσ 

επηινγηθνύ δηαθόπηε) 

 Δκβέιεηα ιεηηνπξγίαο 12 m 

 Σξνθνδνζία από 4 κπαηαξίεο (1.5 V AAA) 

 

 

Δηθόλα 3.23: Σειερεηξηζηήξην  Τπεξύζξσλ (IR) 

 

Πεξηγξαθή 

 

Σειερεηξηζηήξην ζρεδηαζκέλν λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ παξαπάλσ δέθηε ππεξχζξσλ. Γηαζέηεη 

8 πιήθηξα θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα ειέγρεη απφ έλα θαλάιη ηνπ Dupline. Με ηνλ 

πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε (8 νκάδσλ) ζην επάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ κέρξη 8x8=64 θαλάιηα. Γηα λα γίλεη φκσο απηφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

αλάινγνο αξηζκφο απφ δέθηεο G41855530 (έλαο δέθηεο αλά 8 θαλάιηα). 

 

Ζ εκβέιεηα ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ είλαη 12 m. Λφγσ φηη ηα ζήκαηα ειέγρνπ κεηαδίδνληαη κε 

ππέξπζξεο, απαηηείηαη ε νπηηθή επαθή κε ηνλ δέθηε. Μεηάδνζε κέζα απφ παξάζπξα θαη 

ηνίρνπο δελ είλαη δπλαηή. ην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο γηα λα γξαθεί 

ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε θαλαιηνχ. 

 

 

3.3.9.3 Σειερεηξηζηήξην MX-650 

 

Πεξηγξαθή 

 

Σν ηειερεηξηζηήξην ΜΥ-650 κε ελζσκαησκέλε νζφλε 

LCD έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθπέκπεη ηφζν ξαδηνθσληθά 

φζν θαη ππέξπζξα ζήκαηα. Ζ ρξήζε ηεο ξαδηνθσληθήο 

εθπνκπήο απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπ αλακεηαδφηε MRF-250. 

Ζ δπλαηφηεηα απηή επηηξέπεη ηνλ έιεγρν νπνηαζδήπνηε 

ζπζθεπήο A/V (Δηθφλαο / Ήρνπ) πνπ ειέγρεηαη κέζσ 

ππεξχζξσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη νπηηθή επαθή αγλνψληαο 

έηζη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ φπσο ηνίρνπο, παηψκαηα, 

πνξηάθηα απφ ληνπιάπηα θιπ. Ζ κεγάιε εκβέιεηα ηνπ 

ηειερεηξηζηεξίνπ (15...30m) επηηξέπεη ηνλ έιεγρν 

ζπζθεπψλ αθφκα θαη έμσ απφ ην ζπίηη (π.ρ. θήπν). Δπίζεο 
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δηαζέηεη δπλαηφηεηα αληηγξαθήο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα αληηγξαθεί νπνηνδήπνηε 

ηειερεηξηζηήξην A/V ή αθφκα θαη ηειερεηξηζηήξην απηνκαηηζκνχ (γηα έιεγρν θσηηζκνχ, 

ξνιψλ, θνπξηηλψλ θιπ). 

                                                                                                

Απηνκαηνπνηεκέλεο ελέξγεηεο κε ρξήζε καθξνεληνιώλ 

  

Ζ κλήκε ηνπ ΜΥ-650 πξνζθέξεη έσο 15 πιήθηξα καθξνεληνιψλ θαη 50 πιήθηξα 

“Αγαπεκέλσλ” θαλαιηψλ. Κάζε καθξνεληνιή κπνξεί λα εθηειέζεη κία ζεηξά απφ εληνιέο 

νχησο ψζηε κε ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ λα κπεη ζε ιεηηνπξγία έλα πνιχπινθν ζχζηεκα 

ζπζθεπψλ εηθφλαο, ήρνπ θαη απηνκαηηζκνχ. Έλα πιήθηξν καθξνεληνιήο κπνξεί λα εθηειέζεη 

δηαδνρηθά έσο 20 δηαθνξεηηθέο εληνιέο, ελψ έλα πιήθηξν “Αγαπεκέλσλ” θαλαιηψλ κπνξεί 

λα εθηειέζεη έσο 10 δηαδνρηθέο εληνιέο. 

 

Αληηθαηάζηαζε έσο 10 ηειερεηξηζηεξίσλ 

 

Σν MX-600 κπνξεί λα ειέγρεη έσο 10 δηαθνξεηηθέο ζπζθεπέο. Κάζε κία απφ απηέο κπνξεί λα 

έρεη κέρξη 2 δηαθνξεηηθέο ζειίδεο ζηελ LCD νζφλε θαη επηπιένλ λα έρεη έσο 33 πιήθηξα. 

Δίλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο πεξηγξαθήο θάζε έλδεημεο ζηελ νζφλε (κέρξη 26 νζφλεο θαη έσο 

260 πεξηγξαθέο πιήθηξσλ). Με ην MX-650 κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηειείσο φια ηα 

ηειερεηξηζηήξηα ηνπ ζπηηηνχ ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιήθηξσλ. 

 

πκβαηόηεηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο ηνπ εκπνξίνπ 

 

Σν ΜΥ-650 πεξηέρεη κία βάζε δεδνκέλσλ κε εθαηνληάδεο απνζεθεπκέλνπο θσδηθνχο 

ππεξχζξσλ εληνιψλ γηα δηάθνξεο κάξθεο ζπζθεπψλ A/V. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνκλεκνλεχζεη έσο 530 θαηλνχξγηεο εληνιέο 

 

Γηαηήξεζε Μλήκεο 

 

Με ηελ ελζσκαησκέλε κλήκε είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ έσο θαη 10 

ρξφληα αθφκα θαη κε άδεηεο κπαηαξίεο. 
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3.3.10 Διεγθηήο – Δλδεηθηηθό PDI-42 

 

Πεξηγξαθή 

 

Διεγθηήο θαη ςεθηαθφ ελδεηθηηθφ ζεξκνθξαζίαο κε δηπιή έλδεημε (κεηξνχκελεο θαη 

επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο), θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε κεηαιιηθφ πίλαθα ή ρσλεπηφ. Γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε κεηαιιηθνχ ζεξκνζηνηρείνπ.  

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 90…240Vac 

 Γηαζηάζεηο: 48x48 mm 

 Δλδείμεηο: κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο, επηζπκεηή ηηκή, έμνδνο ειέγρνπ, έμνδνο alarm  

 Βαζκφο πξνζηαζίαο: IP 54 

 Έμνδνη: 1 relay γηα έιεγρν, 1 relay γηα alarm  

 Ρπζκίζεηο: Έιεγρνο ζέξκαλζεο ςχμεο, On/off έιεγρν θαη PID, φξηα ειέγρνπ θαη 

ζπλαγεξκνχ, ππνζηήξημε φισλ ησλ αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο θιπ. 

 

3.3.11 Σξνθνδνηηθό 

 

Μνλάδα ηξνθνδνζίαο ζπλερνχο ξεχκαηνο θαηάιιειε γηα ηνπνζέηεζε ξάγαο κε ηα αθφινπζα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Σάζε ηξνθνδνζίαο: 110…240Vac 

 Σάζε εμφδνπ: 24 Vdc 

 Μέγηζηε έληαζε εμφδνπ: 3-4Α 

 Γηαζηάζεηο:  65x90xMmm M=8ζηνηρεία 
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 Δλζσκαησκέλε αζθάιεηα 

 

3.3.12 Web Server Software 

 

Πξφγξακκα νπηηθνπνίεζεο φισλ ησλ θνξηίσλ, ησλ ALARMs θαζψο θαη ησλ  αλαινγηθψλ 

ζεκάησλ πνπ νδεγνχληαη ή ειέγρνληαη απφ ην DUPLINE – BUS, κέζσ Ζ/Τ ζε κφληκε 

standby ζχλδεζε. Ο ακθίδξνκνο έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο είηε ηνπηθά-άκεζα είηε 

απνκαθξπζκέλα-κέζσ INTERNET γίλεηαη φπσο αθξηβψο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

 

ρήκα 3.3: Oπηηθνπνίεζε όισλ ησλ θνξηίσλ, ησλ ALARMs θαζώο θαη ησλ  αλαινγηθώλ 

ζεκάησλ πνπ νδεγνύληαη ή ειέγρνληαη από ην bus 

 

Cadd

x 

Master 

generator 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 4: Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ        
 

83 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ 
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Κεθάιαην 4  

 

 

Δλεξγεηαθή Μειέηε Κηηξίνπ 

 

 

4.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θηηξίνπ 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο, επηιέρζεθε ε κειέηε ελφο θηηξίνπ ζηελ 

Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, ην θηίξην πνπ κειεηήζεθε είλαη ην Δξγαζηήξην 

Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ ΔΜΠ. Σν θηίξην απηφ απνηειείηαη 

απφ δχν ηκήκαηα. Σν ηκήκα Α φπνπ ζηεγάδνληαη γξαθεία θαη ην ηκήκα Β φπνπ βξίζθνληαη 

ην εξγαζηήξην θαη νξηζκέλα γξαθεία.  

 

 
Δηθόλα 4.1: Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ Έξγσλ,                Δηθόλα 4.2: Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ Έξγσλ,  

ηκήκα Α (γξαθεία)                                                     ηκήκα Β (εξγαζηήξην)                                      

 

Σν πξψην ηκήκα (γξαθεία) θαηαζθεπάζηεθε ην 2008 θαη πεξηιακβάλεη έλα ππφγεην θαη δχν 

νξφθνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 344 𝑚2. Ζ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία θαη ε νξνθή δηαζέηνπλ 

κφλσζε ελψ ζηα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ππάξρνπλ δηπινί παινπίλαθεο. Σν ηζφγεην έρεη 

εκβαδφλ 172 𝑚2 θαη πεξηιακβάλεη 4 γξαθεία, ζπξσξείν, θνπδίλα θαη WC. ηνλ πξψην 

φξνθν, ίζνπ εκβαδνχ κε ην ηζφγεην, ππάξρνπλ 4 γξαθεία, θνπδίλα θαη 2 WC. ηα ζρήκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ απεηθνλίδνληαη νη θαηφςεηο ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηνπ 

ηκήκαηνο Α. 
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ρήκα 4.1: Κάηνςε ηζνγείνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηκήκα Α (γξαθεία) 

 

ρήκα 4.2: Κάηνςε πξώηνπ νξόθνπ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηκήκα Α (γξαθεία) 

 

Σν δεχηεξν ηκήκα (εξγαζηήξην) θαηαζθεπάζηεθε ην 1976 θαη είλαη δχν επηπέδσλ (ππφγεην 

θαη ηζφγεην) πνπ ην θαζέλα έρεη εκβαδφ 2.667 𝑚2. Σα αλνίγκαηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 

δηαζέηνπλ κνλνχο παινπίλαθεο ελψ ππάξρεη κφλσζε ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία θαη ηελ 

νξνθή. ην εζσηεξηθφ ηνπ, ζην ηζφγεην, ππάξρεη κία κεγάιε εληαία αίζνπζα εκβαδνχ 2.456 

𝑚2, ε νπνία θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

σο ρψξνο εξγαζηεξίνπ φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο θαη κεηξήζεηο ζηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο ησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ. ην ηκήκα απηφ ππάξρνπλ επίζεο δέθα 

γξαθεία (Α5-Α8 θαη Δ1-Δ6) ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 211 𝑚2. ην παξαθάησ ζρήκα 

απεηθνλίδεηαη ε θάηνςε ηνπ ηκήκαηνο Β (εξγαζηήξην) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ. 
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ρήκα 4.3: Κάηνςε Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηκήκα Β (εξγαζηήξην) 

 

Σν θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη δέθα κήλεο ην ρξφλν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ 

– Ηνπιίνπ κε εμαίξεζε δχν εβδνκάδεο ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα. 

Δπίζεο, ιεηηνπξγεί πέληε κέξεο ηελ εβδνκάδα θαη δψδεθα ψξεο εκεξεζίσο. 

 

Οη κνξθέο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη ζην θηίξην είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην 

θπζηθφ αέξην. Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηζκνχ. 

 

4.2 Καηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ 

 

Σν θπζηθφ αέξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

ηνπ ηκήκαηνο Β ηνπ θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο 490.000 Kcal/h ν θαζέλαο. Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ιεηηνπξγεί γηα πέληε 

κήλεο ζε δσδεθάσξε ιεηηνπξγία. 

 

Χζηφζν, γηα ηνπο δχν ιέβεηεο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ κεηξεηέο ή ηηκνιφγηα φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ, νπφηε δελ είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ηκήκαηνο Β ηνπ θηηξίνπ γηα φιν ην 

έηνο. 

 

    

4.3 Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Καηαγξαθή εμνπιηζκνύ 

 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θσηηζκφ ηνπ θηηξίνπ, γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ειεθηξηθνχ θηλεηήξα 50 HP θαη ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ φπσο ςπγεία, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη εθηππσηέο θαη γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ. 
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Tν Πνιπηερλείν είλαη θαηαλαισηήο κέζεο ηάζεο (ΜΣ) θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ηηκνιφγην Β2 γεληθήο ρξήζεο ηεο ΓΔΖ. Χζηφζν, δελ 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα 

αληίζηνηρα ηηκνιφγηα θαζψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην θάζε θηίξην μερσξηζηά εληφο ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο παξά κφλν ζπγθεληξσηηθά γηα φια ηα θηίξηα. 

 

Γηα λα είλαη εθηθηή κηα εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην 

έγηλε θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ. Καηαγξάθεθε ινηπφλ 

ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ελψ παξάιιεια δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο, απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

θηηξίνπ, ζρεηηθά κε ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Έηζη, έγηλε εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλα ρξφλν 

ζην θηίξην (Kwh/έηνο). Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

θαηαγξαθή. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, ε 

δεχηεξε γηα θσηηζκφ θαη ε ηξίηε γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. 

 

 

4.3.1 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα γηα ςύμε – ζέξκαλζε  

 

ην ηκήκα Α ηνπ θηηξίνπ (γξαθεία) ν θιηκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ (ςχμε θαη ζέξκαλζε) 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ αληιηψλ ζεξκφηεηαο αέξα – λεξνχ, ςπθηηθήο ηζρχνο 40 

ΚW θαη ζεξκηθήο ηζρχνο 24 KW πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα νθηψ κήλεο ζε δσδεθάσξε ιεηηνπξγία 

(απφ ηηο 08.00 έσο 20.00) θαη ηζνδπλακεί κε 5,5 ψξεο ιεηηνπξγίαο ζε πιήξεο θνξηίν, 

ζχκθσλα κε εθηίκεζε ησλ ππεπζχλσλ ηεο πνιπδχλακεο κνλάδαο ηνπ θηηξίνπ. πλεπψο, 

πξνθχπηεη φηη ε θεληξηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε πιήξεο θνξηίν 550 h/έηνο παξέρνληαο 

ζέξκαλζε θαη 330 h/έηνο παξέρνληαο ςχμε. 

 

Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 17 κνλάδεο δαπέδνπ – fan coils, FCU 300 νλνκαζηηθήο ηζρχνο 16 

W, FCU 400 22 W θαη νη FCU 600 30 W.  

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ηκήκα Α γηα 

ςχμε θαη ζέξκαλζε. ηνπο ππνινγηζκνχο απηνχο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη ελδηάκεζεο 

θαηαλαιψζεηο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, φπσο απηέο ησλ αληιηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα, 

θαζψο δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπο.   
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Πίλαθαο 4.1: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ςύμε - ζέξκαλζε ζην ηκήκα Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηζόγεην 

 

Σκήκα Α – Ηζόγεην 

Υώξνο 

Αξηζκόο 

κνλάδσλ 

(fan coil) 

Ηζρύο 

(W) 
Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Δίζνδνο 2 2×16 12 160 61 

Γηάδξνκνο 1 16 12 160 30 

Θπξσξείν 1 16 12 160 30 

Γξαθείν Α1 1 16 12 160 30 

Γξαθείν Α2 1 16 12 160 30 

Γξαθείν Α3 1 16 12 160 30 

Γξαθείν Α4 2 2×16 12 160 61 

ύλνιν     272 

Αληιία 

ζεξκφηεηαο 

(γηα φιν ην 

ηκήκα Α) 

ζέξκαλζε 24.000 5,5 100 13.200 

ςχμε 40.000 5,5 60 13.200 

ύλνιν     26.672 

 

Πίλαθαο 4.2: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε - ςύμε ζην ηκήκα Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, πξώηνο όξνθνο 

 

Σκήκα Α - Πξώηνο όξνθνο 

Υώξνο 
Αξηζκόο 

κνλάδσλ 

Ηζρύο 

(W) 
Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γηάδξνκνο 2 16×22 12 160 73 

Γξαθείν Β1 1 22 12 160 42 

Γξαθείν Β2 1 30 12 160 57 

Γξαθείν Β3 2 2×16 12 160 61 

Γξαθείν Β4 2 2×16 12 160 61 

ύλνιν     294 

 

πλεπψο, ζην ηκήκα Α ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ 

εθηηκάηαη ίζε κε 26.672 + 294 = 26.966 Kwh/έηνο. 

 

ην ηκήκα Β ε κεγάιε αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ, πνπ θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ θηηξίνπ, δελ θιηκαηίδεηαη ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ελψ ην ρεηκψλα ζεξκαίλεηαη κέζσ ηνπ 

θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην. Ο θιηκαηηζκφο ησλ 

γξαθείσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο αιιά θαη απηφλνκσλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ηνίρνπ (air condition). πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζέξκαλζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζεξκαληηθά ζψκαηα (θαινξηθέξ) πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη απηφλνκεο κνλάδεο θιηκαηηζκνχ (split). Γηα ηε ςχμε 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά νη απηφλνκεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηνίρνπ. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ζην 

ηκήκα Β ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ. ηα γξαθεία Α5, Α6 ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηνίρνπ γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε νπφηε ιεηηνπξγνχλ γηα 

5 
𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿𝛼
× 4
휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿휀𝜍  

𝜇ή𝜈𝛼
× 8
𝜇ή𝜈휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
= 160

𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
. ην γξαθείν Α7 ππάξρεη κία κνλάδα θιηκαηηζκνχ ε 

νπνία δε ιεηηνπξγεί ελψ ην γξαθείν Α8 δελ ρξεζηκνπνηείηαη. ηα γξαθεία Δ1, Δ2 θαη Δ5 

ππάξρνπλ κνλάδεο θιηκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε. ην γξαθείν 

Δ4 δελ ππάξρεη θιηκαηηζηηθφ ελψ ηα γξαθεία Δ3 θαη Δ6 δε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην ρξφλν. ε φια ηα γξαθεία (Δ1-Δ6) ππάξρνπλ ζεξκαληηθά 

ζψκαηα (θαινξηθέξ) πνπ δελ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 

Πίλαθαο 4.3: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε – ςύμε ζην ηκήκα Β ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

Σκήκα Β 

Υώξνο 

Αξηζκόο 

θιηκαηηζηηθώλ 

κνλάδσλ 

Ηζρύο 

(ΚW) 
Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γξαθείν Α5 1 0,98 6 160 941 

Γξαθείν Α6 1 0,98 6 160 941 

Γξαθείν Δ1 1 0,98 3 160 470 

Γξαθείν Δ2 1 0,98 3 160 470 

Γξαθείν Δ5 1 0,98 3 160 470 

ύλνιν     3.292 

 

πλεπψο ζην ηκήκα Β ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε 

εθηηκάηαη ίζε κε 3.292 Kwh/έηνο. 

 

Γηα φιν ην θηίξην ην νπνίν κειεηάηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε θαη 

ζέξκαλζε εθηηκάηαη ίζε κε 26.966 + 3.292 = 30.258 Kwh/έηνο.  

 

 

4.3.2 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα γηα θσηηζκό 

 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο ηζρχνο ηνπο ζε θάζε ρψξν ηνπ  θηηξίνπ θαη απφ ηελ εθηίκεζε 

ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο εηεζίσο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. 

 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζην ηκήκα Α 

(γξαθεία) θαη ηκήκα Β (εξγαζηήξην) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ. Καηαγξάθεηαη ην 

πιήζνο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζην θηίξην, ε ηζρχο ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ν 

εθηηκψκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο 

ιακβάλεηαη ππφςε κηα πξνζαχμεζε ηεο ηζρχνο θαηά 25 % εμαηηίαο ηεο παιαηφηεηαο θαη ηεο 
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κε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ καγλεηηθψλ Ballast ησλ θσηηζηηθψλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη 

φηη νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ είλαη 5 
𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿𝛼
× 4
휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿휀𝜍  

𝜇ή𝜈𝛼
× 10

𝜇ή𝜈휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
= 200

𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
. 

 

Πίλαθαο 4.4: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκό ζην ηκήκα Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηζόγεην 

 

Σκήκα Α - Ηζόγεην 

Υώξνο 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ 

Ηζρύο (W) Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 
Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Δίζνδνο 4 4×18 6 200 432 

Γηάδξνκνο 4 4×18 7 200 504 

Γξαθείν Α1 4 4×18 6 200 432 

Γξαθείν Α2 4 4×18 6 200 432 

Γξαθείν Α3 4 4×18 6 200 432 

Γξαθείν Α4 4 4×18 6 200 432 

Θπξσξείν 2 4×18 6 200 216 

Κνπδίλα 1 60 1 200 12 

WC 1 60 1 200 12 

θάιεο 1 4×18 7 200 126 

ύλνιν     3.030 

 

 

Πίλαθαο 4.5: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκό ζην ηκήκα Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, πξώηνο όξνθνο 

 

Σκήκα Α – Πξώηνο όξνθνο 

Υώξνο 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ 

Ηζρύο 

(W) 
Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γηάδξνκνο 4 4×18 7 200 504 

Γξαθείν Β1 4 4×18 6 200 432 

Γξαθείν Β2 6 4×18 6 200 648 

Γξαθείν Β3 7 4×18 6 200 756 

Γξαθείν Β4 7 4×18 6 200 756 

Κνπδίλα 1 60 1 200 12 

WC1 1 60 1 200 12 

WC2 1 60 1 200 12 

ύλνιν     3.132 

 

πλνιηθά ζην ηκήκα Α ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ εθηηκάηαη φηη θαηαλαιψλνληαη 

3.030 + 3.132 = 6.162 Kwh/έηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ. 
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Πίλαθαο 4.6: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκό ζην ηκήκα Β ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ. 

 

Σκήκα Β 

Υώξνο 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ 

Ηζρύο 

(W) 
Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γηάδξνκνο 4 2×36 8 200 576 

Γξαθείν Α5 2 2×36 8 200 288 

Γξαθείν Α6 2 2×36 8 200 288 

Γξαθείν Α7 1 2×36 6 200 108 

Γξαθείν Δ1 9 4×18 6 200 972 

Γξαθείν Δ2 8 4×18 4 200 576 

Γξαθείν Δ5 4 2×36 6 200 432 

Γξαθείν Δ4 4 4×18 7 200 504 

Δξγαζηήξην 55 400 2 20 880 

Τπφγεην 62 2×36 7 40 1.562 

ύλνιν     6.186 

 

πλνιηθά ζην ηκήκα Β εθηηκάηαη φηη θαηαλαιψλνληαη 6.186 Kwh/έηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γηα θσηηζκφ. 

 

Γηα φιν ην θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ εθηηκάηαη φηη 

θαηαλαιψλνληαη 6.162 + 6.186 = 12.348 Kwh/έηνο γηα θσηηζκφ. 

 

 

4.3.3 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα γηα ιεηηνπξγία ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ θαη ελόο 

ειεθηξνθηλεηήξα 

 

Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πξνθχπηεη 

κέζσ ηεο θαηαγξαθήο ηνπ πιήζνπο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ, ηεο νλνκαζηηθήο ηνπο ηζρχνο θαη 

ηεο εθηίκεζεο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ θαηαγξάθνληαη νη ζπζθεπέο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξν, ε 

ηζρχο ηνπο θαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο απ‟ φπνπ πξνθχπηνπλ νη Kwh/έηνο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη. Θεσξήζεθε φηη ην θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη 5 
𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿𝛼
× 4
휀𝛽𝛿𝜊𝜇 ά𝛿휀𝜍  

𝜇ή𝜈𝛼
× 10

𝜇ή𝜈휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
=

200
𝜂𝜇 έ𝜌휀𝜍

έ𝜏𝜊𝜍
. Δπίζεο, ζην ηκήκα Β (εξγαζηήξην) ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη έλαο ειεθηξνθηλεηήξαο 50 

ίππσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πεηξακάησλ. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ, ν ειεθηξνθηλεηήξαο ιεηηνπξγεί πεξίπνπ 150 ψξεο ην ρξφλν.  
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Πίλαθαο 4.7: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ιεηηνπξγία ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζην 

ηκήκα Α ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, ηζόγεην. 

 

Σκήκα Α - Ηζόγεην 

Υώξνο 

Αξηζκόο θαη 

είδνο 

ζπζθεπώλ 

Ηζρύο (W) Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γξαθείν Α1 1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

Γξαθείν Α2 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

2 εθηππσηέο 
32 0,5 200 6 

8 (standby) 7,5 200 24 

Γξαθείν Α3 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 εθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Γξαθείν Α4 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 εθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

ζπξσξείν 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 εθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Κνπδίλα 1 ςπγείν    250 

ύλνιν     2.491 

 

Πίλαθαο 4.8: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ιεηηνπξγία ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζην 

ηκήκα Α ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ, πξώηνο όξνθνο. 

Σκήκα Α – Πξώηνο όξνθνο 

Υώξνο 

Αξηζκόο θαη 

είδνο 

ζπζθεπώλ 

Ηζρύο (W) Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

 (Kwh/έηνο) 

Γξαθείν Β1 1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

Γξαθείν Β2 

2 Ζ/Τ 270 8 200 864 

1 Δθηππσηήο 
650 1 200 130 

25 (standby) 7 200 35 

Γξαθείν Β3 

2 Ζ/Τ 270 8 200 864 

3 Δθηππσηέο 
32 0,5 200 10 

8 (standby) 7,5 200 36 

Γξαθείν Β4 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Κνπδίλα 1 ςπγείν    250 

ύλνιν     3.070 
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πλνιηθά ζην ηκήκα Α ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ εθηηκάηαη φηη θαηαλαιψλνληαη 

2.491 + 3.070  = 5.561 Kwh/έηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 

Πίλαθαο 4.9: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ιεηηνπξγία ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζην 

ηκήκα Β ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ. 

 

Σκήκα Β 

Υώξνο 
Αξηζκόο θαη είδνο 

ζπζθεπώλ 
Ηζρύο (W) Ώξεο/εκέξα Ζκέξεο/έηνο 

Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

(Kwh/έηνο) 

Γξαθείν Α5 

2 Ζ/Τ 270 8 200 864 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Γξαθείν Α6 3 Ζ/Τ 270 8 200 1.296 

Γξαθείν Α7 1 Laptop 50 8 200 80 

Γξαθείν Δ1 

2 Ζ/Τ 270 8 200 864 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Γξαθείν Δ2 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Γξαθείν Δ5 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Γξαθείν Δ4 

1 Ζ/Τ 270 8 200 432 

1 Δθηππσηήο 
32 1 200 6 

8 (standby) 7 200 11 

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνθηλεηήξαο 37.300   5.595 

ύλνιν     10.080 

 

πλνιηθά ζην ηκήκα Β ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ εθηηκάηαη φηη θαηαλαιψλνληαη 

10.080 Kwh/έηνο γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ησλ 50 

ίππσλ. 

 

Γηα φιν ην θηίξην ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ θηλεηήξα θαη ζηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο εθηηκάηαη φηη είλαη ίζε κε 5.561 + 10.080 = 15.641 Kwh/έηνο.  
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4.4 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην 

Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη ν ηξφπνο πνπ απηή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπ θσηηζκνχ, 

ηεο ςχμεο – ζέξκαλζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 

Πίλαθαο 4.10: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

 
Φύμε – Θέξκαλζε 

(Kwh/έηνο) 

Φσηηζκόο 

(Kwh/έηνο) 

Ζιεθηξηθέο 

πζθεπέο 

(Kwh/έηνο) 

Σκήκα Α 26.966 6.162 5.561 

Σκήκα Β 3.292 6.186 10.080 

χλνιν 30.258 12.348 15.641 

πλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο =  58.247 Kwh/έηνο 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηηκάηαη ίζε κε 58.247 KWh. ην 

ηκήκα Α θαηαλαιψλνληαη 38.689 KWh θαη ζην ηκήκα Β 19.558 KWh. Ζ θαηαλνκή ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ Α θαη Β θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 
Γηάγξακκα 4.1: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ Α θαη Β 

 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ζην ηκήκα Α νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα απηφ ν 

θιηκαηηζκφο ηνπ ρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο αέξα 

– λεξνχ πνπ ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηαο. Αληίζεηα ζην ηκήκα Β γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ 

ρψξνπ εθηφο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφλνκσλ 

θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, θαηαλαιψλεηαη θαη θπζηθφ αέξην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν 

ιεβήησλ.  

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ε θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ 

ησλ δχν νξφθσλ ηνπ ηκήκαηνο Α θαη νη θαηαλαιψζεηο ζε θάζε φξνθν μερσξηζηά. 
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Γηάγξακκα 4.2: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμύ ηζνγείνπ θαη πξώηνπ νξόθνπ ζην 

ηκήκα Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.3: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ηζόγεην ηνπ ηκήκαηνο Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.4: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ πξώην όξνθν ηνπ ηκήκαηνο Α 
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Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ δχν 

επηπέδσλ θαζψο ηα θνξηία είλαη παξφκνηα ζηνπο δχν νξφθνπο. 

 

Ζ θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε φιν ην θηίξην θαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα: 

 

 

Γηάγξακκα 4.5: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε όιν ην θηίξην 

 

 
Γηάγξακκα 4.6: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ηκήκα Α ηνπ θηηξίνπ 
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Γηάγξακκα 4.7: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ηκήκα Β ηνπ θηηξίνπ 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ 

θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, ην 51,7 % 

αθνξά ηελ ςχμε – ζέξκαλζε, ην 26,9 % ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (πεξηιακβάλεη ηνπο Ζ/Τ, 

ηνπο εθηππσηέο, ηηο ππφινηπεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα) θαη ην 21,2 % 

ην θσηηζκφ. Τπάξρεη επίζεο έλα κηθξφ πνζνζηφ, ινηπά θνξηία, πνπ αθνξά θάπνηεο 

θαηαλαιψζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο φπσο ηα 

δηάθνξα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεηξάκαηα ζην εξγαζηήξην ζην ηκήκα Β. Σα 

κεραλήκαηα απηά δε ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Αληίζεηα έρεη 

πεξηιεθζεί ζηελ θαηαγξαθή ν ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην θαηά 

ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαζψο θαηαλαιψλεη ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. Δπίζεο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα, δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ελδηάκεζεο 

θαηαλαιψζεηο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ ηκήκαηνο Α.  

 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε γηα θιηκαηηζκφ νθείιεηαη θπξίσο ζην ηκήκα Α ηνπ θηηξίνπ φπνπ 

είλαη εγθαηαζηεκέλε ε αληιία ζεξκφηεηαο αέξα – λεξνχ. Άιισζηε, ην 69,5 % ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ηκήκα Α αθνξά ηνλ θιηκαηηζκφ. Αληίζεηα ζην 

ηκήκα Β ην πνζνζηφ απηφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν (16,9 %) θαζψο ν θιηκαηηζκφο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ γίλεηαη κέζσ απηφλνκσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, αιιά θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην. 

Μάιηζηα ζην ηκήκα Β ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 51,3 % θαηαλαιψλεηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην πνζνζηφ απηφ 

έρεη πξνζκεηξεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ησλ 50 ίππσλ.     

 

Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ είλαη 3.011 𝑚2 θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζε έλα έηνο εθηηκάηαη ζηηο 58.247 KWh. Ο δείθηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

θηηξίνπ πξνθχπηεη σο ην πειίθν ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πξνο ην εκβαδφλ ηνπ θηηξίνπ. 
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ΖΚ =  
58.247 ΚWh

3011 m2
= 19,3 ΚWh/m2  

 

Τπνινγίδνληαο ην δείθηε ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα θάζε ηκήκα μερσξηζηά πξνθχπηεη: 

 

Γηα ην ηκήκα Α: ΖΚ =  
38.689 ΚWh

344 m2
= 112,4 ΚWh/m2  

 

Γηα ην ηκήκα Β: ΖΚ =  
19.558 ΚWh

2667  m2
= 7,3 ΚWh/m2 

 

Με βάζε ην δείθηε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ην θηίξην ηνπνζεηείηαη ζηελ αληίζηνηρε 

ελεξγεηαθή θαηεγνξία. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη δε γίλεηαη απηφ θαζψο, ν 

παξαπάλσ δείθηεο ππνινγίζηεθε κε βάζε ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη φρη ηε ζπλνιηθή 

ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην θπζηθφ αέξην ν 

ππνινγηζκφο ηνπ νπνίνπ δε κπνξνχζε λα γίλεη. 

 

 

4.5 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ 
 

Ο έιεγρνο επάξθεηαο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη δχν ζηάδηα: 

 

 Καηά ην πξψην ζηάδην ειέγρεηαη ε ζεξκηθή επάξθεηα ησλ επί κέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ θηηξίνπ. Γηα λα ηθαλνπνηεί έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηηο απαηηήζεηο ζεξκνκνλσηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ θαλνληζκνχ, ζα πξέπεη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Uεμεη 

απηνχ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Umax πνπ νξίδεη ν θαλνληζκφο, αλά θιηκαηηθή δψλε γηα 

θάζε θαηεγνξία δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Πξέπεη, δειαδή λα ηζρχεη: 𝑈휀𝜉휀𝜏 ≤ 𝑈𝑚𝑎𝑥   

 Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ειέγρεηαη ε ζεξκηθή επάξθεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ θηηξίνπ. Γηα λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ πξέπεη ε κέζε ηηκή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (𝑈𝑚 ) λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζέηεη ν θαλνληζκφο γηα θάζε 

θηίξην (𝑈𝑚 ,𝑚𝑎𝑥 ), απηνχ εληαζζνκέλνπ ζε κηα απφ ηηο θιηκαηηθέο δψλεο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο (𝑈𝑚 ,𝑚𝑎𝑥 ), 

ππνινγίδεηαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο εμσηεξηθήο πεξηκεηξηθήο 

επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηνλ φγθν ηνπ (F/V). Πξέπεη δειαδή λα ηζρχεη: 𝑈𝑚 ≤ 𝑈𝑚 ,𝑚𝑎𝑥   

Ζ αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη κηα νκνγελήο ζηξψζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ππνινγίδεηαη απφ ην γεληθφ ηχπν: 

 

R =
d

λ
   [𝑚2𝐾/𝑊] φπνπ: 

 R ε αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή ζεξκφηεηαο ε ζπγθεθξηκέλε ζηξψζε, 

 d ην πάρνο ηεο ζηξψζεο, 
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 ι ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ ηεο ζηξψζεο, 

Σν ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ αληηζηάζεσλ φισλ ησλ ζηξψζεσλ ελφο πνιπζηξσκαηηθνχ δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ, πνπ απνηειείηαη απφ νκνγελείο ζηξψζεηο πιηθψλ, νξίδεη ηελ αληίζηαζε 

ζεξκνδηαθπγήο (𝑅𝑠𝑠) θαη πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο αληηζηάζεσλ ηεο θάζε 

ζηξψζεο θαηά ηε ζρέζε: 

𝑅𝑠𝑠 = 
𝑑𝑗

𝜆𝑗
= 𝑅𝑗

𝑛

𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Ζ ζπλνιηθή ζεξκηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη έλα πνιπζηξσκαηηθφ δνκηθφ ζηνηρείν, πνπ 

απνηειείηαη απφ νκνγελείο ζηξψζεηο πιηθψλ, νξίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ αληηζηάζεσλ ησλ 

επί κέξνπο ζηξψζεσλ θαη ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ ζηξψκαηνο αέξα εθαηέξσζελ ησλ φςεψλ ηνπ 

θαηά ηελ εμίζσζε: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎   φπνπ: 

 𝑅𝑇  ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν, 

 𝑅𝑖  ε αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο πνπ πξνβάιιεη ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα αέξα ζηε 

κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν πξνο ην δνκηθφ ζηνηρείν, 

 𝑅𝑎  ε αληίζηαζε ζεξκηθήο κεηάβαζεο πνπ πξνβάιιεη ην επηθαλεηαθφ ζηξψκα αέξα ζηε 

κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην δνκηθφ ζηνηρείν πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Οη ζεξκηθέο απψιεηεο κέζσ ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ νξίδνληαη απφ ην ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο (U), πνπ δίλεη ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε κνλάδα 

ηνπ ρξφλνπ ζε ζηαζεξφ ζεξκνθξαζηαθφ πεδίν κέζσ ηεο κνλαδηαίαο επηθάλεηαο ελφο δνκηθνχ 

ζηνηρείνπ, φηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηηο δχν φςεηο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

ηζνχηαη κε ηε κνλάδα. Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ νξίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε: 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
      [𝑊/𝑚2𝐾] 

 

ε πξψηε θάζε, γηα θάζε δνκηθφ ζηνηρείν ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο. 

Απηφο ππνινγίδεηαη σο εμήο. Καηαγξάθεηαη αξρηθά ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θάζε 

δνκηθφ ζηνηρείν, θαζψο θαη ην πάρνο ζηξψζεψο ηνπ d. Δπηπιένλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ 

θαηαγξάθεηαη θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι, πνπ πξνέξρεηαη απφ δνζέληεο 

πίλαθεο. Σν πειίθν d/ι δίλεη ην ζπληειεζηή ζεξκηθήο αληίζηαζεο. 

  

ηε ζπλέρεηα, ππνινγίδεηαη ε αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηνπ ζηνηρείνπ (𝑅𝑠𝑠) σο άζξνηζκα 

ησλ επηκέξνπο ζεξκηθψλ αληηζηάζεσλ. ηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο πξνζηίζεληαη νη δχν 

ζπληειεζηέο ζεξκηθήο κεηάβαζεο, 𝑅𝑖θαη 𝑅𝑎 , θαη έηζη ππνινγίδεηαη ε αληίζηαζε 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, 1/U. Απφ ηελ αληίζηαζε ζεξκνπεξαηφηεηαο, κε 

αληηζηξνθή, ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, U. Ζ ηηκή πνπ 

πξνθχπηεη ειέγρεηαη θάζε θνξά κε ηελ κέγηζηε επηηξεπηή Umax. Θα πξέπεη U ≤ Umax. 
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ην δεχηεξν βήκα, θαηαγξάθνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπλαπνηεινχλ ην θαηαθφξπθν 

θέιπθνο ηνπ θάζε νξφθνπ. Γηα θαζέλα απφ ηα ζηνηρεία απηά κεηαθέξεηαη ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηάο ηνπ, πνπ είρε ππνινγηζηεί ζην πξψην ζηάδην, θαη ππνινγίδεηαη ε 

επηθάλεηα πνπ ην ζηνηρείν απηφ θαηαιακβάλεη ζην θαηαθφξπθν θέιπθνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

νξφθνπ. Σα ίδηα επαλαιακβάλνληαη θαη γηα ηα αλνίγκαηα πνπ ζπλαληψληαη ζην θέιπθνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νξφθνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα πνπ πεξηέρεη ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζπληειεζηέο U γηα θάζε ηχπν παινπίλαθα. 

 

Σν ηειηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρφ ηεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο Um,max. ε απηφ ην ζηάδην κεηαθέξνληαη φια ηα αζξνίζκαηα ησλ γηλνκέλσλ 

U*F (ηνπ ζπληειεζηή U θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ επί ηελ επηθάλεηα F πνπ απηφ 

θαηαιακβάλεη), φπσο απηά ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. ην ζηάδην απηφ ππνινγίδεηαη 

επίζεο ην ίδην γηλφκελν U*F θαη γηα ηα νξηδφληηα ζηνηρεία ηνπ θειχθνπο. Αζξνίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ γηλνκέλσλ U*F ηφζν γηα ηα θαηαθφξπθα φζν θαη γηα ηα νξηδφληηα ζηνηρεία ηνπ 

θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ην απνηέιεζκα δηαηξείηαη κε ηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο. 

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαίξεζεο αληηπξνζσπεχεη ην κέζν ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο, 

Um, ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ. 

 

Σέινο, ππνινγίδεηαη ην πειίθν ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θειχθνπο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ 

πεξηερφκελν φγθν ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ. Με βάζε ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ απνδεθηνχ, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ, κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ Um,max. Θα 

πξέπεη λα ηζρχεη Um≤Um,max. 

 

 

4.5.1 Τπνινγηζκόο ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο δνκηθώλ ζηνηρείσλ 

 

ε πξψηε θάζε ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ζεξκνπεξαηφηεηαο U, γηα θάζε δνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ πνπ κειεηήζεθε, ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Οη ηηκέο 

απηέο ζπγθξίλνληαη κε ηηο κέγηζηεο επηηξεπηέο πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4.11: Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο δηάθνξσλ 

δνκηθώλ ζηνηρείσλ αλά θιηκαηηθή δώλε. Πεγή: ΚΔΝΑΚ. 

 

 
 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο θάζε δνκηθνχ ζηνηρείνπ απαηηνχληαη 

νη ηηκέο ησλ αληηζηάζεσλ ζεξκηθήο κεηάβαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 4.12: Σηκέο ζπληειεζηώλ ζεξκηθήο κεηάβαζεο θαη αληηζηάζεσλ ζεξκηθήο κεηάβαζεο 

θαηά ISO 6946, εμεηδηθεπκέλεο αλά δνκηθό ζηνηρείν. Πεγή: ΚΔΝΑΚ. 

 
 

 

4.5.1.1 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία (νπηνπιηλζνδνκή) ηκήκαηνο Α 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα πιηθά ηεο ηνηρνπνηίαο, ην πάρνο θάζε πιηθνχ d 

θαη ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι ηνπ πιηθνχ ηεο ζηξψζεο. Σν άζξνηζκα ησλ 

πειίθσλ d/ι  νξίδεη ηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠 . 
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Πίλαθαο 4.13: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο (νπηνπιηλζνδνκή) ηνπ 

ηκήκαηνο Α. 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Δπίρξηζκα  0,02 0,87 0,023 

2 Σνίρνο 0,09 0,52 0,173 

3 Wallmate 0,04 0,029 1,379 

4 Σνίρνο 0,09 0,52 0,173 

5 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

𝑹𝒔𝒔    1,771 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,13 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 1,941 m2K/W.  

 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 𝑈 =
1

𝑅𝑇
 . Άξα ν ζπληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/1,941 = 0,51 𝑊/m2K θαη είλαη νξηαθά κεγαιχηεξνο απφ 

ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,50 𝑊/m2K φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.2 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία (νπιηζκέλν ζθπξόδεκα) ηκήκαηνο Α 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Πίλαθαο 4.14: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο (νπιηζκέλν ζθπξόδεκα) 

ηνπ ηκήκαηνο Α. 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

2 Shapermate 0,04 0,035 0,143 

3 Γνθφο θνιψλα 0,20 2,03 0,099 

4 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

𝑹𝒔𝒔    0,288 
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Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,13 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 0,458 m2K/W. 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/0,458 = 2,18 𝑊/m2K θαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,50 

𝑊/m2K φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.3 Οξνθή ηκήκαηνο Α 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Πίλαθαο 4.15: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηεο νξνθήο ηνπ ηκήκαηνο Α. 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

2 Πιάθα 0,14 2,03 0,069 

3 Roofmate 0,05 0,028 1,786 

4 Μπεηφλ θιίζεο 0,10 0,35 0,286 

5 ηεγάλσζε 0,01 0,174 0,057 

6 Γακπξηινκσζαηθφ 0,07 0,64 0,109 

𝑹𝒔𝒔    2,33 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,10 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 2,47 m2K/W. 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/2,47 = 0,40 W/m2K θαη είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,45 W/m2K 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.4 Γάπεδν επάλσ από κε ζεξκαηλόκελν ρώξν ζην ηκήκα Α 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
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Πίλαθαο 4.16: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο δαπέδνπ ηνπ ηκήκαηνο Α 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Μάξκαξν 0,02 3,5 0,006 

2 Αζβεζηνθνλίακα 0,02 0,87 0,023 

3 Roofmate 0,03 0,028 1,071 

4 Πιάθα 0,15 2,03 0,074 

5 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

𝑹𝒔𝒔    1,197 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,17 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,17 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 1,537 m2K/W. 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/1,537 = 0,65 W/m2K θαη είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,90 W/m2K 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.5 Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηκήκαηνο Β 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Πίλαθαο 4.17: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ηκήκαηνο Β 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Δπίρξηζκα 0,02 0,87 0,023 

2 Οπηνπιηλζνδνκή 0,09 0,52 0,173 

3 
Γηνγθσκέλε 

πνιπζηεξίλε 
0,02 0,045 0,444 

4 
Οπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα 
0,15 1,51 0,099 

𝑹𝒔𝒔    0,740 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,13 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 0,91 m2K/W. 
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Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/0,91 = 1,09 𝑊/m2K θαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,50 

𝑊/m2K φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.6 Οξνθή ηκήκαηνο Β 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Πίλαθαο 4.18: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηεο νξνθήο ηνπ ηκήκαηνο Β. 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 Πιάθα 0,12 1,51 0,079 

2 Αζθαιηηθά θχιια 0,005 0,19 0,026 

3 Μπεηφλ θιίζεο 0,10 0,35 0,286 

4 Σζηκεληνθνλίακα 0,02 1,4 0,014 

5 Αζθαιηηθά θχιια 0,005 0,19 0,026 

6 Γακπξηινκσζαηθφ 0,05 0,64 0,078 

𝑹𝒔𝒔    0,510 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,10 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 0,65 m2K/W. 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/0,65 = 1,54 W/m2K θαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,45 

W/m2K φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.7 Γάπεδν πάλσ από κε ζεξκαηλόκελν ρώξν ζην ηκήκα Β 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο αληίζηαζεο ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠ηνπ 

δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
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Πίλαθαο 4.19: Αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο ηνπ δαπέδνπ ηνπ ηκήκαηνο Β 

 

α/α ηξώζεηο πιηθώλ Πάρνο d (m) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο ι 

(W/mK) 

d/ι (𝒎𝟐𝑲/𝑾) 

1 
Ληζφζηξσην θαη 

ακκνράιηθν 
0,25 2,3 0,109 

2 
Οπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα 
0,12 1,51 0,079 

3 
Δπίζηξσζε 

αζθάιηνπ 
0,01 0,9 0,011 

4 Μσζατθφ 0,05 1,2 0,042 

𝑹𝒔𝒔    0,241 

 

Πξνζζέηνληαο ηηο αληηζηάζεηο ζεξκηθήο κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,17 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,17 m2K/W 

ζηελ αληίζηαζε ζεξκνδηαθπγήο 𝑅𝑠𝑠  πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε πνπ πξνβάιιεη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο ην δνκηθφ ζηνηρείν. Γειαδή  𝑅𝑇 = 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑠 + 𝑅𝑎= 0,581 m2K/W. 

 

Άξα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηζνχηαη κε U = 1/0,581 = 1,72 W/m2K θαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηε κέγηζηε ηηκή πνπ νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη είλαη ίζε κε  Umax = 0,90 

W/m2K φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 4.11. 

 

 

4.5.1.8 Αλνίγκαηα θαη εμσηεξηθέο ζύξεο 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηχπνη αλνηγκάησλ θαη εμσηεξηθψλ 

ζπξψλ πνπ ππάξρνπλ ζην ππφ κειέηε θηίξην θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο 

ζεξκνπεξαηφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζε εηδηθνχο πίλαθεο. ηελ πεξίπησζε ησλ επηθαλεηψλ κε 

παιφηνπβια ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ ηχπν d/ι, φπνπ d ην 

πάρνο θαη ι ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, θαη πξφζζεζε ησλ αληηζηάζεσλ ζεξκηθήο 

κεηάβαζεο 𝑅𝑖= 0,13 m2K/W θαη 𝑅𝑎= 0,04 m2K/W.   

 

Πίλαθαο 4.20: πληειεζηέο ζεξκνπεξαηόηεηαο αλνηγκάησλ. 

 

Σύπνο 
πληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο U 

(𝐖/𝐦𝟐𝐊) 

Αλνίγκαηα κε κεηαιιηθφ θνχθσκα θαη δηπιφ 

παινπίλαθα 
3,61 

Αλνίγκαηα κε κεηαιιηθφ θνχθσκα θαη κνλφ 

παινπίλαθα 
5,25 

Μεηαιιηθή ζπκπαγήο ζχξα κε κεηαιιηθφ πιαίζην 2,10 

Μεηαιιηθή ζχξα κε 6% κνλφ παινπίλαθα 2,50 

Ταιφηνπβια 4,27 
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4.5.2 Τπνινγηζκόο κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο Um ηνπ θηηξίνπ 

 

Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ ηειηθφ έιεγρφ ηεο έλαληη ηεο αληίζηνηρεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο Um,max. Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ιφγνπ ηνπ ζπλφινπ 

ηεο εμσηεξηθήο πεξηκεηξηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ πξνο ηνλ φγθν ηνπ (F/V). 

 

Πίλαθαο 4.21: Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ηηκέο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ελόο 

θηηξίνπ αλά θιηκαηηθή δώλε ζπλαξηήζεη ηνπ ιόγνπ ηεο πεξηβάιινπζαο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ 

πξνο ηνλ όγθν ηνπ. Πεγή: ΚΔΝΑΚ. 

 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ην εκβαδφλ πνπ θαηαιακβάλεη θάζε δνκηθφ ζηνηρείν 

F, ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο πνπ ππνινγίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα U θαη ην γηλφκελν U×F γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο Um. 
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Πίλαθαο 4.22: Τπνινγηζκόο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο Um ηνπ θηηξίνπ. 

 

Γνκηθό ζηνηρείν Δκβαδόλ F (m
2
) 

πληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηόηεηαο U 

(𝐖/𝐦𝟐𝐊) 

Γηλόκελν U×F 

Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

(νπηνπιηλζνδνκή) 

ηκήκαηνο Α 

158,02 0,51 80,59 

Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

(νπιηζκέλν ζθπξφδεκα) 

ηκήκαηνο Α 

93,88 2,18 204,66 

Οξνθή ηκήκαηνο Α 192 0,40 76,80 

Γάπεδν επάλσ απφ κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην 

ηκήκα Α 

192 0,65 124,80 

Δμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

ηκήκαηνο Β 
1278,95 1,09 1394,06 

Οξνθή ηκήκαηνο Β 2667 1,54 4107,18 

Γάπεδν πάλσ απφ κε 

ζεξκαηλφκελν ρψξν ζην 

ηκήκα Β 

2667 1,72 4587,24 

Αλνίγκαηα κε κεηαιιηθφ 

θνχθσκα θαη δηπιφ 

παινπίλαθα 

41,27 3,61 148,98 

Αλνίγκαηα κε κεηαιιηθφ 

θνχθσκα θαη κνλφ 

παινπίλαθα 

229,32 5,25 1.203,93 

Μεηαιιηθή ζπκπαγήο 

ζχξα κε κεηαιιηθφ 

πιαίζην 

38,14 2,10 80,09 

Μεηαιιηθή ζχξα κε 6% 

κνλφ παινπίλαθα 
4,03 2,50 10,08 

Ταιφηνπβια 9,8 4,27 41,85 

ύλνιν 7.571,41  12.060,26 

 

Ο φγθνο ηνπ θηηξίνπ είλαη V = 22.017,11 m
3
 θαη ε ζπλνιηθή εμσηεξηθή πεξηκεηξηθή 

επηθάλεηα F = 7.571,41 m
2
. Άξα ν ιφγνο F/V ηζνχηαη κε 0.34 θαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 

4.21 ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηηκή ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ελφο θηηξίνπ ζηε 

Β θιηκαηηθή δψλε είλαη Um,max= 1,06 W/m2K. 

 

Ο κέζνο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν 

Um =
 U×F

 F
=

12.060,26

7.571,41
= 1,59 W/m2K θαη είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν 

ζπλεπψο ην θηίξην θξίλεηαη ζεξκνκνλσηηθά ελεξγνβφξν.  
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4.6 Μεηξήζεηο κε όξγαλα ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο 

 

ηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο κεηξήζεηο κε ηε βνήζεηα κεηξεηηθψλ νξγάλσλ ελεξγεηαθήο 

επηζεψξεζεο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε θάκεξα ππεξχζξσλ γηα ηε ζεξκνγξάθεζε ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο, πγξαζηφκεηξν γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ θαη αλαιπηήο θαπζαεξίσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απηψλ. 

 

4.6.1 Τγξαζηόκεηξν 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξκνγξάθεζεο ηνπ θηηξίνπ έγηλε θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη 

ηεο πγξαζίαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε πγξαζηφκεηξν ην νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ ζηε ζεξκνθάκεξα. 

 

Σε ζηηγκή ινηπφλ ηεο ζεξκνγξάθεζεο ε πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνλ πεξηβάιινληα 

ρψξν ηνπ θηηξίνπ ήηαλ 45,5% θαη 19,5 
o
C αληίζηνηρα. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ε 

ζεξκνθξαζία ήηαλ 21 
ν
C θαη ε πγξαζία 45%. 

 

 

4.6.2 Θεξκνθάκεξα 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζεξκνθάκεξα ειήθζεζαλ εηθφλεο ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην 

εμσηεξηθφ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ. Ζ ζεξκνγξάθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξσηλέο αιιά θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο (κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ) ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα ζηελ κφλσζε ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο 

εηθφλεο πνπ ειήθζεζαλ κε ηε ζεξκνθάκεξα. Ζ πνηφηεηά ηνπο δελ είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή 

γηαηί ε ζεξκνγξάθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηέιε Απξηιίνπ κε κέζα Μαΐνπ, νπφηε δελ ππήξρε 

ζεκαληηθή ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ. 

Έηζη, δελ είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ ζηε κφλσζε. 
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Γηα ην ηκήκα Α: 

    

 

Δηθόλα 4.3: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο              Δηθόλα 4.4: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ         λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ                         Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ    

 

 

  

Δηθόλα 4.5: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο                Δηθόλα 4.6: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ   βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ.                          ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

Γηαθξίλεηαη ζηε κέζε θαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο 4.5 ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ. 

Δμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ηνηρνπνηία θαη ηεο 

δηαθνξεηηθήο ζεξκνρσξεηηθφηεηα πξνθχπηεη δηαθνξά ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ζηα 

ζεκεία απηά. Έηζη εκθαλίδνληαη ζηελ εηθφλα κε πην ζθνχξα ρξψκαηα. Δπίζεο θαη ζηηο δχν 

εηθφλεο εκθαλίδνληαη κε πην ζθνχξα ρξψκαηα ηα αλνίγκαηα εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε απηφ ηεο ηνηρνπνηίαο.  
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Δηθόλα 4.7: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο                  Δηθόλα 4.8: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

λνηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ       λόηηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο Α ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ                            Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

 

  

Δηθόλα 4.9: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ζην              Δηθόλα 4.10: Φεθηαθή εηθόλα ζην εζσηεξηθό 

εζσηεξηθό ηνπ ηκήκαηνο Α ζην Δξγαζηήξην       ηνπ ηκήκαηνο Α ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ 

Ληκεληθώλ Έξγσλ                                              Έξγσλ 

 

 ηελ εηθφλα 4.7 δηαγξάθεηαη κε πην ζθνχξν ρξψκα ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ 

νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ πιηθψλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζε 

ζρέζε κε απηά ηεο ππφινηπεο ηνηρνπνηίαο. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη κε πην ζθνχξα ρξψκαηα ηα 

αλνίγκαηα εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε 

απηφ ηεο ηνηρνπνηίαο. 
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Γηα ην ηκήκα Β: 

 

  

Δηθόλα 4.11: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο               Δηθόλα 4.12: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B ηνπ            λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ                            Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ     

 

  

Δηθόλα 4.13: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο               Δηθόλα 4.14: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B ηνπ            λνηηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ                            Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ     

 

ηελ εηθφλα 4.13 δηαθξίλνληαη κε πην ζθνχξν ρξψκα (ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία) νη 

ζθηαζκέλεο πεξηνρέο πίζσ απφ ηα δέληξα ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ ηκήκαηνο Β.  
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Δηθόλα 4.15: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ηεο               Δηθόλα 4.16: Φεθηαθή εηθόλα ηεο                                                       

Βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B         βνξεηαλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ ηκήκαηνο B ηνπ 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ                     Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

 

  

Δηθόλα 4.17: Υαιαζκέλν ιάζηηρν ζε θεγγίηε         Δηθόλα 4.18: Φεθηαθή εηθόλα ραιαζκέλνπ  

ζηελ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Β ηνπ Δξγαζηεξίνπ      ιάζηηρνπ ζηελ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Β ηνπ  

Ληκεληθώλ Έξγσλ.                                                Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθώλ Έξγσλ. 
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Δηθόλα 19: Δηθόλα ζεξκνθάκεξαο ζην εζσηεξηθό   Δηθόλα 20: Φεθηαθή εηθόλα ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ηκήκαηνο Β ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ            ηνπ ηκήκαηνο Β ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ 

Έξγσλ                                                                    Έξγσλ 

 

 

4.6.3 Αλαιπηήο θαπζαεξίσλ  

 

ην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ηκήκαηνο Β 

πεξηιακβάλεη δχν ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 490.000 Kcal/h ν θαζέλαο. 

Με ηε βνήζεηα αλαιπηή θαπζαεξίσλ κειεηήζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ ιεβήησλ απηψλ. Γηα ηελ 

κέηξεζε αθνινπζήζεθε ε εμήο δηαδηθαζία. Δλψ ν ιέβεηαο βξηζθφηαλ ζε ιεηηνπξγία 

ηνπνζεηήζεθε ν αθξνδέθηεο ηνπ αλαιπηή, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ζε νπή 

ζηνλ αγσγφ πνπ νδεγεί ηα θαπζαέξηα ζηελ θακηλάδα.  

 

ρήκα 4.1: Μεηξήζεηο θαπζαεξίσλ ιεβήησλ κε αλαιπηή θαπζαεξίσλ 
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ηελ θνξπθή ηνπ αθξνδέθηε ππάξρεη ζεξκνζηνηρείν κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηαγξάθνληαη κηα 

ζεηξά κεγεζψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ 

ζηνπο δχν ιέβεηεο. Σα κεγέζε πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη: ε εκεξνκελία θαη ψξα δηεμαγσγήο 

ηεο κέηξεζεο, ην θαχζηκν ηνπ ιέβεηα ην νπνίν έρεη νξηζηεί σο παξάκεηξνο ζηνλ αλαιπηή 

πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαπλνζσιήλα θαη 

ηεο ζεξκνθξαζίαο εηζαγσγήο/πεξηβάιινληνο (ΝΔΣ), ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπλνζσιήλα 

(FLUE), ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο (AMBIENT), ηα πνζνζηά νμπγφλνπ(𝑂2) θαη 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (𝐶𝑂2), νη πνζφηεηεο CO, NO θαη ΝΟx ζε ppm, ην πνζνζηφ 

πεξίζζεηαο αέξα (ι), ν ιφγνο CO/C𝑂2 θαη ππνινγηζκφο ηνπ πνζνζηνχ απσιεηψλ θαη ηεο 

απφδνζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηε ΚΘΓ ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. ην πίλαθα ππάξρεη 

επίζεο ην απνηέιεζκα ηνπ ηεζη θαπλνχ. ηε κέηξεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ηξφκπα θαη 

εηδηθφ απνξξνθεηηθφ ραξηί. Ο αθξνδέθηεο ηε ηξφκπαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ νπή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηνλ αλαιπηή θαπζαεξίσλ θαη κεηά απφ δέθα επαλαιήςεηο έγηλε 

ζχγθξηζε ηνπ ρξψκαηνο ηνπ απνξξνθεηηθνχ ραξηηνχ κε εηδηθή βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα 

 

Πίλαθαο 4.23: Μεηξήζεηο θαπζαεξίσλ ζηνπ ιέβεηεο ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ θαη ηνπ ηεζη θαπλνχ πξνθχπηεη φηη νη δχν 

ιέβεηεο ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά ρσξίο κεγάιεο απψιεηεο. 

 
ΛΔΒΖΣΑ Η ΛΔΒΖΣΑ ΗΗ 

490.000 kcal/h 490.000 kcal/h 

DATE 15-04-10 15-04-10 

TIME 12:55:41 13:08:13 

FUEL NATURAL GAS NATURAL GAS 

NET 214 
o
C 181 

 o
C 

FLUE 239 
o
C 209 

 o
C 

AMBIENT 24.6 
o
C 28.2 

 o
C 

O2 5.6 % 7.2 % 

CO2 8.7 % 7.8 % 

SMOKE (Brigon 

smoke scale 0-9) 
1 1 

CO 2 ppm 2 ppm 

NO 62 ppm 54 ppm 

NOx 65 ppm 56 ppm 

ι 1.37 1.53 

CO/CO2 INDEX 

(Pindex) 
0.00 % 0.00 % 

LOSSES 9.6 % 9.0 % 

EFF (N)* 90.4 % 91.0 % 
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4.7 Γξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο 

 

ηελ ελφηεηα απηή επηιέγνληαη νξηζκέλεο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηίσζεο έρεη σο ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ην κέγηζην φθεινο κε ηνλ κηθξφηεξν επελδπηηθφ θίλδπλν. Ζ αμηνιφγεζε απηή βαζίδεηαη ζε 

ηξεηο επηκέξνπο ειέγρνπο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

Ζ Καζαξή Παξνύζα Αμία (ΚΠΑ) είλαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο κηαο επέλδπζεο, πνπ 

πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ νθέινπο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο επέλδπζεο. Όια ηα πνζά εθθξάδνληαη ζε παξνχζα αμία, 

αλνηγκέλε ζπλήζσο ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επέλδπζεο. Ζ θαζαξή 

παξνχζα αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε: NPV =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  φπνπ: 

 Κ: Αξρηθφ επελδπηηθφ θφζηνο πνπ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζρεηηδφκελσλ κειεηψλ θ.α. 

 Ft: Δηήζην θαζαξφ φθεινο, πνπ πεξηιακβάλεη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά 

ηεο επηηπγραλφκελεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ην εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο, 

 Ν: Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο, 

 d: Δπηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα αμία 

 

Οη πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο κέζα απφ απηφ ηνλ έιεγρν είλαη απηέο 

πνπ έρνπλ NPV > 0. Οη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 𝑁𝑃𝑉 ≤ 0 δελ ζεσξνχληαη βηψζηκεο. 

 

Ο Δζσηεξηθόο Βαζκόο Απόδνζεο (ΔΒΑ) είλαη ε ηηκή ηνπ επηηνθίνπ αγνξάο πνπ κεδελίδεη 

ηελ παξνχζα αμία γηα ηελ εμεηαδφκελε πξφηαζε. Πξνζδηνξίδεηαη σο ε ιχζε ηεο εμίζσζεο 

NPV(d=IRR) = 0. Όηαλ ε απφδνζε θεθαιαίνπ (IRR) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην επηηφθην 

αλαγσγήο (d) ε επέλδπζε είλαη απνδεθηή, ελψ φηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην ε επέλδπζε 

απνξξίπηεηαη. Με δεδνκέλν φηη γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ην επηηφθην αλαγσγήο ιακβάλεηαη 

σο 5 %, ε πξφηαζε ζεσξείηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε φηαλ IRR ≥ 5 θαη απνξξίπηεηαη φηαλ 

IRR< 5. 

 

Ζ Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ απνπιεξσκή ηεο πξφηαζεο. Πξνζδηνξίδεηαη σο ιχζε ηεο εμίζσζεο: NPV(N=DPB) = 0. Μηα 

πξφηαζε πνπ πεξλά απφ απηφ ηνλ έιεγρν ζεσξείηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε εάλ ε ηηκή ηεο 

έληνθεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο (Ν = DPV) ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ηνπ επελδπηή σο πξνο 

ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο. ε απηφ ην πιαίζην, νη πξνηάζεηο πνπ ζεσξνχληαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ DPV ≤ 10 ρξφληα. 

 

Οη νηθνλνκηθά βηψζηκεο πξνηάζεηο αλάινγα κε ηνλ αληίζηνηρν έιεγρν είλαη εθείλεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ είηε ηε κεγαιχηεξε ΚΠΑ γηα ηελ ίδηα πάληα ρξνληθή δηάξθεηα δσήο ηεο 

επέλδπζεο, είηε εθείλεο κε ην κεγαιχηεξν ΔΒΑ, είηε φζεο παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε ΔΠΑ. 
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ηελ επφκελε ππνελφηεηα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην. ηηο επφκελεο ππνελφηεηεο παξνπζηάδνληαη νη δξάζεηο 

ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο αμηνιφγεζε. 

 

 

4.7.1 Κόζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

 

Σν Πνιπηερλείν είλαη θαηαλαισηήο κέζεο ηάζεο (ΜΣ) θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ην ηηκνιφγην Β2 γεληθήο ρξήζεο ηεο ΓΔΖ. χκθσλα κε ην 

ηηκνιφγην απηφ ην θφζηνο κηαο KWh είλαη ίζν κε 0,09412 €/ΚWh. ηελ ζπλέρεηα 

ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην κε βάζε ηελ 

ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ρξεσζηέα δήηεζε. εκεηψλεηαη 

φηη ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ αθνινπζνχλ δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ηηκή ηεο ρξεσζηέαο 

δήηεζεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην θαη αθνξά ηε ςχμε – ζέξκαλζε, ην θσηηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 

Πίλαθαο 4.24: Δθηηκώκελν θόζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 

Κόζηνο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

Φύμε – Θέξκαλζε Φσηηζκόο Ζιεθηξηθέο πζθεπέο 

(Kwh/έηνο) 
Κόζηνο  

€ 
(Kwh/έηνο) 

Κόζηνο 

€ 
(Kwh/έηνο) 

Κόζηνο 

€ 

Σκήκα Α 26.966 2.538 6.162 580 5.561 523 

Σκήκα Β 3.292 310 6.186 582 10.080 949 

ύλνιν 30.258 2.848 12.348 1.162 15.641 1.472 

πλνιηθό θόζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο =  5.482 € 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ζηα 5.482 €. Σα 2.848 € 

αθνξνχλ ηε ςχμε – ζέξκαλζε, ηα 1.162 € ην θσηηζκφ θαη ηα 1.472 € ηε ιεηηνπξγία 

ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ζην εξγαζηήξην. 

 

Απφ ηα 5.482 € ηα 3.641 € αληηζηνηρνχλ ζηε θαηαλάισζε ζην ηκήκα Α θαη ηα 1.841 € ζηε 

θαηαλάισζε ζην ηκήκα Β.  

 

ηελ επφκελε ελφηεηα γίλεηαη νη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηελ ελεξγεηαθή βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ. Μεγάιν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο ηνπ 

θηηξίνπ αθνξά ην θιηκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ. πλεπψο εμεηάδνληαη δχν δξάζεηο πνπ ζα 

πεξηνξίζνπλ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κνλψλ 

παινπηλάθσλ κε δηπινχο θαη ηελ ηνπνζέηεζε επηπιένλ κφλσζεο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία 
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ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ην θσηηζκφ (12.348,4 

ΚWh). Έηζη, εμεηάδνληαη δχν δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θσηηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ καγλεηηθψλ ballast ησλ θσηηζηηθψλ κε ειεθηξνληθά. 

Σέινο, κειεηψληαη δχν πξνηάζεηο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ νξνθή 

ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

4.7.2 Γξάζε 1: Αληηθαηάζηαζε κνλώλ παινπηλάθσλ κε δηπινύο 

 

Σα αλνίγκαηα ηνπ ηκήκαηνο Β δηαζέηνπλ κνλνχο παινπίλαθεο κε απνηέιεζκα απμεκέλεο 

απψιεηεο ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ. Ζ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ δηπινχο κε ρακειφηεξν 

ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη απψιεηεο ελέξγεηαο κέζσ ησλ αλνηγκάησλ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κνλψλ παινπηλάθσλ (ησξηλή θαηάζηαζε) θαη ζηελ πεξίπησζε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε δηπινχο παινπίλαθεο. Οη απψιεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν 

𝑄 = 𝐹 × 𝑈 × 𝛥𝛵 φπνπ U ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ, F ε επηθάλεηα θαη 

ΓΣ ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά. ην πίλαθα ti είλαη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηηξίνπ θαη ta ε κέζε ζεξκνθξαζία γηα θάζε κήλα ζηελ Αζήλα ζχκθσλα κε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο. Μέζσ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ησλ δχν ηηκψλ γηα ηηο ζπλνιηθέο εηήζηεο απψιεηεο ελέξγεηαο πξνθχπηεη ην εηήζην φθεινο απφ 

ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ. 

 

Πίλαθαο 4.25: Απώιεηεο ζε αλνίγκαηα κε κνλνύο παινπίλαθεο. 

 

Μήλαο ti ta 
U 

(W/m
2
Κ) 

F (m
2
) Q (W) ώξεο ιεηηνπξγηαο 

Απώιεηεο 

(KWh) 

Οθηψβξηνο 24 19,5 5,25 230 5.434 220 1.195 

Ννέκβξηνο 24 15,4 5,25 230 10.385 220 2.285 

Γεθέκβξηνο 24 12 5,25 230 14.490 165 2.391 

Ηαλνπάξηνο 24 10,3 5,25 230 16.543 165 2.730 

Φεβξνπάξηνο 24 10,6 5,25 230 16.181 220 3.560 

Μάξηηνο 24 12,3 5,25 230 14.128 220 3.108 

Απξίιηνο 24 15,9 5,25 230 9.781 110 1.076 

Μάηνο 24 20,7 5,25 230 3.985 220 877 

ύλνιν 
    

 
 

17.221 

     
 

 
 Ηνχληνο 24 25,2 5,25 230 1.449 220 319 

Ηνχιηνο 24 28 5,25 230 4.830 220 1.063 

Αχγνπζηνο 24 27,8 5,25 230 4.589 110 505 

επηέκβξηνο 24 24,2 5,25 230 241 220 53 

ύλνιν 
      

1.939 
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Πίλαθαο 4.26: Απώιεηεο ζε αλνίγκαηα κε δηπινύο παινπίλαθεο 

 

Μήλαο ti ta 
U 

(W/m
2
Κ) 

F (m
2
) Q (W) ώξεο ιεηηνπξγηαο 

Απώιεηεο 

(KWh) 

Οθηψβξηνο 24 19,5 2,8 230 2.898 220 638 

Ννέκβξηνο 24 15,4 2,8 230 5.538 220 1.218 

Γεθέκβξηνο 24 12 2,8 230 7.728 165 1.275 

Ηαλνπάξηνο 24 10,3 2,8 230 8.823 165 1.456 

Φεβξνπάξηνο 24 10,6 2,8 230 8.630 220 1.899 

Μάξηηνο 24 12,3 2,8 230 7.535 220 1.658 

Απξίιηνο 24 15,9 2,8 230 5.216 110 574 

Μάηνο 24 20,7 2,8 230 2.125 220 468 

ύλνιν 
    

0 
 

9.184 

     
0 

 
0 

Ηνχληνο 24 25,2 2,8 230 773 220 170 

Ηνχιηνο 24 28 2,8 230 2.576 220 567 

Αχγνπζηνο 24 27,8 2,8 230 2.447 110 269 

επηέκβξηνο 24 24,2 2,8 230 129 220 28 

ύλνιν 
      

1.034 

 

Καηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν ζην ηκήκα Β θαηαλαιψλεηαη Φπζηθφ Αέξην γηα ηε ζέξκαλζε ησλ 

ρψξσλ θαη επνκέλσο θνζηνινγείηαη κε ηελ ηηκή ηνπ Φ.Α πνπ είλαη 0,040 €/ΚWh ζχκθσλα 

κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο γηα ην έηνο 2009. ηελ 

εθηηκψκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ν πξνζεγγηζηηθφο κέζνο ζπληειεζηήο 

απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (απφ ηελ παξνρή ζηε θαηαλάισζε) πνπ ηζνχηαη κε 0,8. Δπνκέλσο 

γηα ηε δξάζε πνπ κειεηάηαη φζνλ αθνξά ην Φ.Α ε ελέξγεηα πνπ εθηηκάηαη φηη εμνηθνλνκείηαη 

είλαη ίζε κε απηή πνπ εμνηθνλνκείηαη πξνζεγγηζηηθά γηα ζέξκαλζε ηνπ ηκήκαηνο Β 

(πθηζηάκελε θαηαλάισζε- θαηλνχξγηα θαηαλάισζε) πξνο ην ζπληειεζηή κεηαθνξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο (απψιεηεο ζηνπο αγσγνχο θ.η.ι). Γειαδή :𝑄휀𝜉 .1 =
17.221−9.184

0,8
= 10.046 𝛫𝑊ℎ. 

Δπνκέλσο ην θφζηνο πνπ εθηηκάηαη φηη εμνηθνλνκείηαη είλαη ίζν κε Κ1 = 10.046 ΚWh×0,04 

€/KWh = 401 €/έηνο. 

 

Οη ππφινηπεο εθηηκψκελεο θαηαλαιψζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη 

ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο. Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε 

ζεξηλή πεξίνδν είλαη ίζε κε 1.939 – 1.034 = 905 KWh/έηνο δειαδή 85 €/έηνο. 

 

πλεπψο, ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν φθεινο είλαη 486 €/έηνο. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε 18.345 € 

ζεσξψληαο σο κέζν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο παινπηλάθσλ ηα 80 €/m
2
. 
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Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο είλαη: 

 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο Κ = 18.345 €, 

 Σν επηηφθην αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίζν κε d = 5 %, 

 Δηήζην φθεινο Ft = 486 €, 

 Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 ρξφληα. 

Με βάζε  ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = - 14.592 € Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

αξλεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = - 18,9 %. Ο ΔΒΑ είλαη αξλεηηθφο νπφηε ε 

επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα.   

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) > 20 ζπλεπψο ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά κε 

βηψζηκε. 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε δξάζε απηή είλαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα.  

 

 

4.7.3 Γξάζε 2: Σνπνζέηεζε ζεξκνκόλσζεο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ 

ηκήκαηνο Β 

 

χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο 

ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ηκήκαηνο Β ηζνχηαη κε U = 1,09 W/m2K θαη είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ην κέγηζην επηηξεπηφ. Αληίζεηα, ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο 

εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ζην ηκήκα Α είλαη ίζνο κε U = 0,51 W/m2K. πλεπψο είλαη εθηθηή ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο επηπιένλ ζεξκνκφλσζεο ζηελ 

εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ ηκήκαηνο Β. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κφλσζε είλαη 

πιάθεο δηνγθσκέλεο Πνιπζηεξίλεο. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξάζε απηή ππνινγίδεηαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο φπνπ ππνινγίδνληαη νη απψιεηεο πξηλ θαη κεηά ηε ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο. Ο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ ηκήκαηνο Β κεηά ηε 

ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο κεηψλεηαη θαηά 50% θαη ηζνχηαη πιένλ κε 0,55 W/m2K. 
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Πίλαθαο 4.27: Απώιεηεο πξηλ ηε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο 

 

Μήλαο ti ta U (W/m
2
Κ) F (m

2
) Q (W) 

ώξεο 

ιεηηνπξγηαο 
Απώιεηεο 

(Kwh) 

Οθηψβξηνο 24 19,5 1,09 1.280 6.278 220 1.381 

Ννέκβξηνο 24 15,4 1,09 1.280 11.999 220 2.640 

Γεθέκβξηνο 24 12 1,09 1.280 16.742 165 2.762 

Ηαλνπάξηνο 24 10,3 1,09 1.280 19.114 165 3.154 

Φεβξνπάξηνο 24 10,6 1,09 1.280 18.696 220 4.113 

Μάξηηνο 24 12,3 1,09 1.280 16.324 220 3.591 

Απξίιηνο 24 15,9 1,09 1.280 11.301 110 1.243 

Μάηνο 24 20,7 1,09 1.280 4.604 220 1.013 

ύλνιν 
    

 
 

19.898 

     
 

 
 Ηνχληνο 24 25,2 1,09 1.280 1.674 220 368 

Ηνχιηνο 24 28 1,09 1.280 5.581 220 1.228 

Αχγνπζηνο 24 27,8 1,09 1.280 5.302 110 583 

επηέκβξηνο 24 24,2 1,09 1.280 279 220 61 

ύλνιν 
      

2.241 

 

Πίλαθαο 4.28: Απώιεηεο κεηά ηε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο 

 

Μήλαο ti ta U (W/m
2
Κ) F (m

2
) Q (W) ώξεο ιεηηνπξγηαο 

Απώιεηεο 
(Kwh) 

Οθηψβξηνο 24 19,5 0,55 1.280 3.168 220 697 

Ννέκβξηνο 24 15,4 0,55 1.280 6.054 220 1.332 

Γεθέκβξηνο 24 12 0,55 1.280 8.448 165 1.394 

Ηαλνπάξηνο 24 10,3 0,55 1.280 9.645 165 1.591 

Φεβξνπάξηνο 24 10,6 0,55 1.280 9.434 220 2.075 

Μάξηηνο 24 12,3 0,55 1.280 8.237 220 1.812 

Απξίιηνο 24 15,9 0,55 1.280 5.702 110 627 

Μάηνο 24 20,7 0,55 1.280 2.323 220 511 

ύλνιν 
    

 
 

10.040 

     
 

 
0 

Ηνχληνο 24 25,2 0,55 1.280 845 220 186 

Ηνχιηνο 24 28 0,55 1.280 2.816 220 620 

Αχγνπζηνο 24 27,8 0,55 1.280 2.675 110 294 

επηέκβξηνο 24 24,2 0,55 1.280 141 220 31 

ύλνιν 
      

1.131 

 

ηελ εθηηκψκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιακβάλεηαη ππφςε ν πξνζεγγηζηηθφο κέζνο 

ζπληειεζηήο απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (απφ ηελ παξνρή ζηε θαηαλάισζε) πνπ ηζνχηαη κε 

0,8. Δπνκέλσο γηα ηε δξάζε πνπ κειεηάηαη φζνλ αθνξά ην Φ.Α ε ελέξγεηα πνπ εθηηκάηαη φηη 

εμνηθνλνκείηαη είλαη ίζε κε απηή πνπ εμνηθνλνκείηαη πξνζεγγηζηηθά γηα ζέξκαλζε ηνπ 

ηκήκαηνο Β (πθηζηάκελε θαηαλάισζε- θαηλνχξγηα θαηαλάισζε) πξνο ην ζπληειεζηή 
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κεηαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο (απψιεηεο ζηνπο αγσγνχο θ.η.ι). Γειαδή :𝑄휀𝜉 .1 =
18898−10.040

0,8
=

11.073 𝛫𝑊ℎ. Δπνκέλσο ην θφζηνο πνπ εθηηκάηαη φηη εμνηθνλνκείηαη είλαη ίζν κε Κ1 = 

11.073 ΚWh×0,04 €/KWh = 443 €/έηνο. 

 

Οη ππφινηπεο εθηηκψκελεο θαηαλαιψζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο είλαη 

ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο. Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε 

ζεξηλή πεξίνδν είλαη ίζε κε 2.241 – 1.131 = 1.110 KWh/έηνο δειαδή 105 €/έηνο.  

 

Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν φθεινο είλαη 548 €/έηνο. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο αλέξρεηαη ζε 51.158 € 

ζεσξψληαο σο θφζηνο ηνπνζέηεζεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηα 40 €/m
2
. 

 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο είλαη: 

 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο Κ = 51.158 €, 

 Σν επηηφθην αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίζν κε d = 5 %, 

 Δηήζην φθεινο Ft = 548 €, 

 Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 ρξφληα. 

 

Με βάζε  ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = - 46.926 € Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

αξλεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = - 28,2 %  

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο > 20 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε δξάζε απηή είλαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα. 

 

 

4.7.4 Γξάζε 3: Αληηθαηάζηαζε ησλ καγλεηηθώλ ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ 

(ballast) ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ κε λέα απνδνηηθόηεξα ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

ζε όιν ην θηίξην 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ κε λέα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, 

πξνζδίδεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, εθηφο ηεο δπλαηφηεηαο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 25%, ππφ νλνκαζηηθή θσηεηλή ξνή. Οη ειεθηξνληθέο 

ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηαθνπήο ηεο ξνήο 

ειεθηξηζκνχ δηακέζνπ λεθξνχ ιακπηήξα, ψζηε λα κελ ππάξρεη άζθνπε ρξέσζε 

ειεθηξηζκνχ. Ζ θσηεηλή ξνή ησλ ζπλδεφκελσλ ζε απηέο ιακπηήξσλ παξακέλεη ζηαζεξή θαη 
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αλεμάξηεηε απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ρσξίο λα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν “flicker”. 

Δπίζεο νη ειεθηξνληθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ θαηά 50% κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δσήο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία. 

 

Ζ κεησκέλε θαηαλάισζε απνδίδεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Καιχηεξε απφδνζε ηνπ ιακπηήξα, 

 Υακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην ιακπηήξα, 

 Μηθξφηεξεο απψιεηεο ελέξγεηαο ζην ballast. 

 

ην θηίξην πνπ κειεηάηαη ηα εγθαηαζηεκέλα θσηηζηηθά ζψκαηα δηαζέηνπλ ζπκβαηηθά 

(καγλεηηθά) ζηξαγγαιηζηηθά πελία πνπ αληηζηνηρνχλ 2 γηα θάζε θσηηζηηθφ ζψκα 4×18 W 

θαη 2 γηα θάζε θσηηζηηθφ ζψκα 2×36 W. 

 

Με ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ballast ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο κε έλα 

ειεθηξνληθφ ballast αλά θσηηζηηθφ ζψκα θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο θσηηζηηθνχ (4×18 W θαη 

2×36 W). Ζ εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη αλέξρεηαη ζηα 18 W αλά θσηηζηηθφ ζψκα. 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο ππνινγίδεηαη νη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (KWh) αλά έηνο πνπ 

επηηπγράλεηαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ballast απφ ειεθηξνληθά ζηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ηνπ ηκήκαηνο Α θαη Β. ηνλ ππνινγηζκφ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα 

θσηηζηηθά ζην ππφγεην ηνπ ηκήκαηνο Β ζε αληίζεζε κε απηά ζηελ θνπδίλα θαη WC ηνπ 

ηκήκαηνο Α πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θαηαλάισζε. 

 

Πίλαθαο 4.29: Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ballast κε λέα 

ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ηκήκα Α ηζόγεην. 

 

Σκήκα Α ηζόγεην 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 
ώξεο/εκέξα εκέξεο/ρξόλν 

Δμνηθνλόκεζε 

(W) 
KWh 

4 6 200 18 86,4 

4 7 200 18 100,8 

4 6 200 18 86,4 

4 6 200 18 86,4 

4 6 200 18 86,4 

4 6 200 18 86,4 

2 6 200 18 43,2 

1 7 200 18 25,2 

ύλνιν 
   

601,2 
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Πίλαθαο 4.30: Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ballast κε λέα 

ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ηκήκα Α πξώηνο όξνθνο. 

 

Σκήκα Α (πξώηνο όξνθνο) 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 
ώξεο/εκέξα εκέξεο/ρξόλν 

Δμνηθνλόκεζε 

(W) 
KWh 

4 7 200 18 100,8 

4 6 200 18 86,4 

6 6 200 18 129,6 

7 6 200 18 151,2 

7 6 200 18 151,2 

ύλνιν 
   

619,2 

 

Πίλαθαο 4.31: Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ballast κε λέα 

ειεθηξνληθνύ ηύπνπ, ηκήκα Β. 

 

Σκήκα Β 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 
ώξεο/εκέξα εκέξεο/ρξόλν 

Δμνηθνλόκεζε 

(W) 
KWh 

4 8 200 18 115,2 

2 8 200 18 57,6 

2 8 200 18 57,6 

1 6 200 18 21,6 

9 6 200 18 194,4 

8 4 200 18 115,2 

4 6 200 18 86,4 

4 7 200 18 100,8 

62 7 40 18 312,48 

ύλνιν 
   

1061,28 

 

Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ φθεινο ηζνχηαη κε: 

 

Πίλαθαο 4.32: πλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 

πλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (Kwh) Euro 

2.281,68 215 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη 1.800 € ιακβάλνληαο 

ππφςε ησλ αξηζκφ ησλ ballast πνπ απαηηνχληαη, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο είλαη: 

 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο Κ = 1.800 €, 
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 Σν επηηφθην αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίζν κε d = 5 %, 

 Δηήζην φθεινο Ft = 215 €, 

 Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 ρξφληα. 

Με βάζε  ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = - 140 € Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

αξλεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 3,4 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κηθξφηεξνο απφ ην 

επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε βηψζηκε 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) = 11 > 10 ρξφληα. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε είλαη νξηαθά νηθνλνκηθά 

κε ζπκθέξνπζα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην κεγάιν αξηζκφ ballast πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Έηζη ζηελ επφκελε ελφηεηα 

κειεηάηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ballast ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ ηκήκαηνο Α θαη Β ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηε δξάζε απηή ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ ηνπ ηκήκαηνο Β. 

 

 

4.7.5 Γξάζε 4: Αληηθαηάζηαζε ησλ καγλεηηθώλ ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ 

(ballast) ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ κε λέα απνδνηηθόηεξα ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

ζην ηκήκα Α θαη Β ηνπ θηηξίνπ εθηόο ηνπ ππνγείνπ ηνπ ηκήκαηνο Β 

 

ηε ελφηεηα απηή κειεηάηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ballast ησλ θσηηζηηθψλ ησλ 

ηκεκάησλ Α θαη Β κε λέα απνδνηηθφηεξα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηε δξάζε απηή ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ ηνπ ηκήκαηνο Β. Ζ επηινγή απηή, λα κελ 

πεξηιεθζνχλ δειαδή ζηε δξάζε απηή ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ, έγηλε γηα λα πεξηνξηζηεί ην 

αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ 

ballast. ην ππφγεην ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θσηηζηηθψλ (62) ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ιίγεο 

κέξεο ζε ζρέζε κε ηα θσηηζηηθά ηνπ ππφινηπνπ θηηξίνπ. Έηζη, ελψ ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ ballast ζηα θσηηζηηθά απηά είλαη απμεκέλν (εμαηηίαο ηνπ αξηζκνχ ηνπο), 

ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη ζεκαληηθή. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ 4.29 θαη 4.30 ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη 

ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4.33: Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κε αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ballast κε λέα ειεθηξνληθνύ 

ηύπνπ, ηκήκα Β (ρσξίο ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ). 

   

Σκήκα Β 

Αξηζκόο 

θσηηζηηθώλ 
ώξεο/εκέξα εκέξεο/ρξόλν 

Δμνηθνλόκεζε 

(W) 
KWh 

4 8 200 18 115,2 

2 8 200 18 57,6 

2 8 200 18 57,6 

1 6 200 18 21,6 

9 6 200 18 194,4 

8 4 200 18 115,2 

4 6 200 18 86,4 

4 7 200 18 100,8 

ύλνιν 
   

748,8 

 

Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ φθεινο ηζνχηαη κε: 

 

Πίλαθαο 4.32: πλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 

πλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (Kwh) Euro 

1969,2 185 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη 1.050 € ιακβάλνληαο 

ππφςε ησλ αξηζκφ ησλ ballast πνπ απαηηνχληαη, ην θφζηνο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο. 

 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο είλαη: 

 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο Κ = 1.050 €, 

 Σν επηηφθην αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίζν κε d = 5 %, 

 Δηήζην φθεινο Ft = 185 €, 

 Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 ρξφληα. 

Με βάζε  ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = 379 € > 0  Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

ζεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 11,9 % > 5 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο 

απφ ην επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) = 6,8 < 10 ρξφληα άξα ε δξάζε είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκε. 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 

 

4.7.6 Γξάζε 5: Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηζρύνο 9,9 ΚW ζηελ 

νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Α   

 

Σα δηαζπλδεδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηζρπξφ εθπξφζσπν ησλ ΑΠΔ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θηηξίσλ θαη ηδηαίηεξα ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ εχθνιε 

ελζσκάησζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ ζηελ θηηξηαθή δνκή απνηειεί πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο ΑΠΔ θαη δχλαηαη λα παξάζρεη πνιιαπιά νθέιε, πέξαλ ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, φπσο ε κείσζε ηεο ηζρχνο αηρκήο, ε ζθίαζε ρψξσλ θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

εμσηεξηθήο αηζζεηηθήο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Ζ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Α έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 192 m
2
 θαη ηεξνχληαη νη ζηνηρεηψδεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη: 

Ζ Φ/Β γελλήηξηα απνηειείηαη απφ 66 Φ/Β πιαίζηα πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ησλ 150 W 

έθαζην θαη ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχ 9,9 ΚW. Ζ ζηήξημε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζα γίλεη κε 

βάζεηο ζηαζεξήο θιίζεο, ξπζκηζκέλε ζηηο 30
ν
 ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε εηήζηα ελεξγεηαθή 

απνιαβή απφ ηνλ ήιην γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε PVGIS πξνθχπηεη κηα εθηίκεζε ηηο 

εηήζηαο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ζχζηεκα. Ζ βάζε PVGIS (Phovoltaic 

Geographical Information System) απνηειεί κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζπλδπάδεη 

γεσγξαθηθά, κεηεσξνινγηθά θαη ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δεδνκέλα. χκθσλα ινηπφλ κε ην 

πξφγξακκα απηφ ε εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ίζε κε 13.542 Kwh.   

 

ε φηη αθνξά ην ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ηεο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο απηφ αλέξρεηαη ζε 44.550 € ζεσξψληαο φηη ην θφζηνο είλαη πεξίπνπ 5.000/KW. 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζπζηήκαηα έσο 10 ΚW ε ηηκή πψιεζεο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο είλαη 0,55 €/KWh. Σν εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη πεξίπνπ 0,5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο, δειαδή 223 €. Άξα ην εηήζην φθεινο είλαη ίζν κε 

0,55×13.542 – 223 = 7.225 €. 

 

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο 

επέλδπζεο είλαη: 

 πλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο Κ = 44.550 €, 

 Σν επηηφθην αλαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ίζν κε d = 5 %, 

 Δηήζην φθεινο Ft = 7.225 €, 

 Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 ρξφληα. 
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Με βάζε  ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ππνινγίδνληαη νη παξαθάησ δείθηεο: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = 11.240 € > 0  Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

ζεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 9,9 % > 5 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο 

απφ ην επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) = 7,6 < 10 ρξφληα άξα ε δξάζε είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκε. 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 

 

4.6.7 Γξάζε 6: Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ηζρύνο 95 ΚW ζηελ 

νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Β 

 

ηελ πεξίπησζε απηή εμεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο κεγαιχηεξεο ηζρχνο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δξάζε ζηελ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Β. Σν κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο 

ηεο νξνθήο επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο 95 ΚW. Ζ ζηήξημε ησλ Φ/Β 

πιαηζίσλ ζα γίλεη κε βάζεηο ζηαζεξήο θιίζεο, ξπζκηζκέλε ζηηο 30
ν
 ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη 

ε εηήζηα ελεξγεηαθή απνιαβή απφ ηνλ ήιην γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην παξαπάλσ θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα είλαη 129.952 ΚWh. Ζ εθηίκεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έγηλε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε βάζε PVGIS. 

 

Θεσξψληαο φηη ην θφζηνο είλαη πεξίπνπ 4.500/KW, ην ζπλνιηθφ θφζηνο πινπνίεζεο ηεο 

πξνηεηλφκελεο δξάζεο είλαη 430.000 €. 

 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ζπζηήκαηα κεγαιχηεξα ησλ 10 KW θαη εσο 100 

ΚW ε ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο είλαη 0,44 €/ΚWh. Ζ ηηκή απηή 

αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν θαηά πνζνζηφ 25 % ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπίζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ νθέινπο απφ ηελ επέλδπζε 

ιακβάλεηαη ππφςε ε κέζε εηήζηα κείσζε απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ θαηά 

0,85%.  

 

Σν πνζφ ησλ εζφδσλ ηνπ έξγνπ απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο γηα θάζε ρξφλν ηεο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη σο εμήο ζεσξψληαο δείθηε ηηκψλ 2%: Πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ θηινβαησξψλ πνπ παξάγνληαη εηεζίσο κε ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο 

πξνθχπηνπλ ηα έζνδα. 

 Γηα ην πξψην ρξφλν: 129.952 KWh×0.44 €/KWh = 57.178,88 € 

 Γηα ην δεχηεξν ρξφλν: 129.952 ΚWh×0.9915×0,44 €/KWh×1,005 = 56.976,32 € 
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 Αληίζηνηρα γηα ηα επφκελα έηε 

 

ην επφκελν πίλαθα γίλεηαη ν ππνινγηζκφο ησλ εηήζησλ εζφδσλ γηα ηα δέθα πξψηα έηε. Σν 

εηήζην θαζαξφ φθεινο πξνθχπηεη απφ ηα εηήζηα έζνδα αθαηξψληαο ην εηήζην θφζηνο 

ζπληήξεζεο πνπ αλέξρεηαη ζε 2.150 €. Τπνινγίδνληαη επίζεο νη απνπιεζσξηζκέλεο θαη νη 

αλεγκέλεο ηηκέο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ΚΠΑ. 

 

Πίλαθαο 4.33: Δηήζηα έζνδα επέλδπζεο, Ν = 10 ρξόληα 

 

Έηε 

Δηήζηα 

ελέξγεηα 

(ΚWH) 

πληειεζηήο 

κείσζεο 

απόδνζεο Φ/Β 

Σηκή 

πώιεζεο 

(€/ΚWh) 

πληειεζηήο 

αλαπξνζαξκνγήο 

ηηκήο πώιεζεο 

Έζνδα 

(€) 

Δηήζην 

θαζαξό 

όθεινο (€) 

Απνπιεζ

σξηζκέλε

ο ηηκέο 

(€) 

Αλεγκέλε

ο ηηκέο 

(€) 

1 129.952 1 0,44 1 57.178,9 55.028,9 53.949,9 51.380,8 

2 129.952 0,9915 0,44 1,005 56.976,3 54.826,3 52.697,3 47.798,1 

3 129.952 0,983 0,44 1,01 56.768,9 54.618,9 51.468,6 44.460,5 

4 129.952 0,9745 0,44 1,015 56.556,6 54.406,6 50.263,3 41.351,7 

5 129.952 0,966 0,44 1,02 56.339,5 54.189,5 49.081,1 38.456,3 

6 129.952 0,9575 0,44 1,025 56.117,5 53.967,5 47.921,6 35.759,8 

7 129.952 0,949 0,44 1,03 55.890,6 53.740,6 46.784,4 33.248,8 

8 129.952 0,9405 0,44 1,035 55.658,9 53.508,9 45.669,3 30.910,8 

9 129.952 0,932 0,44 1,04 55.422,3 53.272,3 44.575,9 28.734,0 

10 129.952 0,9235 0,44 1,045 55.180,9 53.030,9 43.503,8 26.707,6 

Κφζηνο 

επέλδπζεο        
-430.000 

ύλνιν 
       

-51.191,4 

   

Με βάζε ην παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη: 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = - 51.191,4 € < 0  

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 2,5 % < 5 %, 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) =12,5 > 10 ρξφληα 

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο ππνινγίζηεθαλ γηα νηθνλνκηθφ θχθιν δσήο ηεο επέλδπζεο Ν = 10 

ρξφληα. Όκσο ζηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε είλαη πην ζσζηφ λα ζεσξεζεί σο νηθνλνκηθφο 

θχθινο δσήο ηα 20 ρξφληα. Γηα Ν = 20 ρξφληα ινηπφλ: 
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Πίλαθαο 4.34: Δηήζηα έζνδα επέλδπζεο, Ν = 20 ρξόληα 

 

Έηε 

Δηήζηα 

ελέξγεηα 

(ΚWH) 

πληειεζηήο 

κείσζεο 

απόδνζεο 

Φ/Β 

Σηκή 

πώιεζεο 

(€/ΚWh) 

πληειεζηήο 

αλαπξνζαξκ

νγήο ηηκήο 

πώιεζεο 

Έζνδα 

(€) 

Δηήζην 

θαζαξό 

όθεινο 

(€) 

Απνπιεζσ

ξηζκέλεο 

ηηκέο (€) 

Αλεγκέλεο 

ηηκέο (€) 

1 129.952 1 0,44 1 57.178,9 55.028,9 53.949,9 51.380,8 

2 129.952 0,9915 0,44 1,005 56.976,3 54.826,3 52.697,4 47.798,1 

3 129.952 0,983 0,44 1,01 56.768,9 54.618,9 51.468,6 44.460,5 

4 129.952 0,9745 0,44 1,015 56.556,6 54.406,6 50.263,3 41.351,8 

5 129.952 0,966 0,44 1,02 56.339,5 54.189,5 49.081,1 38.456,3 

6 129.952 0,9575 0,44 1,025 56.117,5 53.967,5 47.921,6 35.759,8 

7 129.952 0,949 0,44 1,03 55.890,6 53.740,6 46.784,5 33.248,8 

8 129.952 0,9405 0,44 1,035 55.658,9 53.508,9 45.669,4 30.910,8 

9 129.952 0,932 0,44 1,04 55.422,3 53.272,3 44.575,9 28.734,0 

10 129.952 0,9235 0,44 1,045 55.180,9 53.030,9 43.503,8 26.707,6 

11 129.952 0,915 0,44 1,05 54.934,6 52.784,6 42.452,7 24.821,2 

12 129.952 0,9065 0,44 1,055 54.683,5 52.533,5 41.422,3 23.065,5 

13 129.952 0,898 0,44 1,06 54.427,4 52.277,4 40.412,2 21.431,4 

14 129.952 0,8895 0,44 1,065 54.166,6 52.016,6 39.422,0 19.910,8 

15 129.952 0,881 0,44 1,07 53.900,8 51.750,8 38.451,6 18.495,9 

16 129.952 0,8725 0,44 1,075 53.630,2 51.480,2 37.500,5 17.179,4 

17 129.952 0,864 0,44 1,08 53.354,8 51.204,8 36.568,5 15.954,7 

18 129.952 0,8555 0,44 1,085 53.074,4 50.924,4 35.655,2 14.815,5 

19 129.952 0,847 0,44 1,09 52.789,3 50.639,3 34.760,3 13.755,8 

20 129.952 0,8385 0,44 1,095 52.499,2 50.349,2 33.883,6 12.770,4 

Κφζηνο 

επέλδπζεο        
-430.000,0 

ύλνιν 
       

131.009,2 

   

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = 131.009,2 € > 0  Ζ ΚΠΑ 

πξνθχπηεη ζεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 8,6 % > 5 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο 

απφ ην επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) =12,5 ρξφληα 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ε ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

αλαπξνζαξκφδεηαη θάζε ρξφλν θαηά πνζνζηφ 25 % ηνπ δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ζεσξήζεθε φηη ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ 

θαηαλαισηή είλαη 2 %. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη γηα ηε δξάζε απηή δχν επηπιένλ ζελάξηα 

ζεσξψληαο ην δείθηε ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή ίζν κε 5 % θαη 7 %. 
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ελάξην 1: Γείθηεο ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή = 5 % 

 

Πίλαθαο 4.35: Δηήζηα έζνδα θαη θαζαξά νθέιε κε δείθηε ηηκώλ ηνπ θαηαλαισηή ίζν κε 5 % 

 

Έηε 

Δηήζηα 

ελέξγεηα 

(ΚWH) 

πληειεζηήο 

κείσζεο 

απόδνζεο 

Φ/Β 

Σηκή 

πώιεζεο 

(€/ΚWh) 

πληειεζηήο 

αλαπξνζαξκ

νγήο ηηκήο 

πώιεζεο 

Έζνδα 

(€) 

Δηήζην 

θαζαξό 

όθεινο 

(€) 

Απνπιεζσ

ξηζκέλεο 

ηηκέο (€) 

Αλεγκέλεο 

ηηκέο (€) 

1 129.952 1 0,44 1 57.178,9 55.028,9 52.408,5 49.912,8 

2 129.952 0,9915 0,44 1,0125 57.401,5 55.251,5 50.114,8 45.455,6 

3 129.952 0,983 0,44 1,025 57.612,0 55.462,0 47.910,2 41.386,6 

4 129.952 0,9745 0,44 1,0375 57.810,3 55.660,3 45.791,9 37.673,1 

5 129.952 0,966 0,44 1,05 57.996,5 55.846,5 43.757,2 34.284,9 

6 129.952 0,9575 0,44 1,0625 58.170,6 56.020,6 41.803,4 31.194,4 

7 129.952 0,949 0,44 1,075 58.332,5 56.182,5 39.927,8 28.376,0 

8 129.952 0,9405 0,44 1,0875 58.482,2 56.332,2 38.127,9 25.806,4 

9 129.952 0,932 0,44 1,1 58.619,8 56.469,8 36.400,9 23.464,4 

10 129.952 0,9235 0,44 1,1125 58.745,2 56.595,2 34.744,6 21.330,1 

11 129.952 0,915 0,44 1,125 58.858,5 56.708,5 33.156,3 19.385,8 

12 129.952 0,9065 0,44 1,1375 58.959,6 56.809,6 31.633,7 17.614,8 

13 129.952 0,898 0,44 1,15 59.048,6 56.898,6 30.174,6 16.002,2 

14 129.952 0,8895 0,44 1,1625 59.125,5 56.975,5 28.776,5 14.534,1 

15 129.952 0,881 0,44 1,175 59.190,1 57.040,1 27.437,3 13.197,8 

16 129.952 0,8725 0,44 1,1875 59.242,7 57.092,7 26.154,8 11.981,8 

17 129.952 0,864 0,44 1,2 59.283,1 57.133,1 24.927,0 10.875,6 

18 129.952 0,8555 0,44 1,2125 59.311,3 57.161,3 23.751,7 9.869,3 

19 129.952 0,847 0,44 1,225 59.327,4 57.177,4 22.627,0 8.954,3 

20 129.952 0,8385 0,44 1,2375 59.331,3 57.181,3 21.551,0 8.122,4 

Κφζηνο 

επέλδπζεο        
-430.000,0 

ύλνιν 
       

39.422,4 

 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = 39.422,4 € > 0  Ζ ΚΠΑ 

πξνθχπηεη ζεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 6,3 % > 5 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο 

απφ ην επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) = 16 ρξφληα 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε επέλδπζε είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. 
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ελάξην 2: Γείθηεο ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή = 7 % 

 

 Πίλαθαο 4.36: Δηήζηα έζνδα θαη θαζαξά νθέιε κε δείθηε ηηκώλ ηνπ θαηαλαισηή ίζν κε 7 % 

 

Έηε 

Δηήζηα 

ελέξγεηα 

(ΚWH) 

πληειεζηήο 

κείσζεο 

απόδνζεο 

Φ/Β 

Σηκή 

πώιεζεο 

(€/ΚWh) 

πληειεζηήο 

αλαπξνζαξκ

νγήο ηηκήο 

πώιεζεο 

Έζνδα 

(€) 

Δηήζην 

θαζαξό 

όθεινο (€) 

Απνπιεζσ

ξηζκέλεο 

ηηκέο (€) 

Αλεγκέλεο 

ηηκέο (€) 

1 129.952 1 0,44 1 57.178,9 55.028,9 51.428,9 48.979,9 

2 129.952 0,9915 0,44 1,0175 57.685,0 55.535,0 48.506,4 43.996,7 

3 129.952 0,983 0,44 1,035 58.174,1 56.024,1 45.732,3 39.505,3 

4 129.952 0,9745 0,44 1,0525 58.646,2 56.496,2 43.100,7 35.459,0 

5 129.952 0,966 0,44 1,07 59.101,2 56.951,2 40.605,4 31.815,4 

6 129.952 0,9575 0,44 1,0875 59.539,3 57.389,3 38.240,9 28.536,0 

7 129.952 0,949 0,44 1,105 59.960,3 57.810,3 36.001,4 25.585,5 

8 129.952 0,9405 0,44 1,1225 60.364,4 58.214,4 33.881,3 22.932,2 

9 129.952 0,932 0,44 1,14 60.751,4 58.601,4 31.875,3 20.547,1 

10 129.952 0,9235 0,44 1,1575 61.121,4 58.971,4 29.978,1 18.403,9 

11 129.952 0,915 0,44 1,175 61.474,4 59.324,4 28.184,6 16.479,0 

12 129.952 0,9065 0,44 1,1925 61.810,4 59.660,4 26.489,9 14.750,6 

13 129.952 0,898 0,44 1,21 62.129,4 59.979,4 24.889,3 13.199,3 

14 129.952 0,8895 0,44 1,2275 62.431,4 60.281,4 23.378,2 11.807,6 

15 129.952 0,881 0,44 1,245 62.716,4 60.566,4 21.952,0 10.559,3 

16 129.952 0,8725 0,44 1,2625 62.984,3 60.834,3 20.606,7 9.440,2 

17 129.952 0,864 0,44 1,28 63.235,3 61.085,3 19.338,0 8.437,1 

18 129.952 0,8555 0,44 1,2975 63.469,2 61.319,2 18.142,1 7.538,4 

19 129.952 0,847 0,44 1,315 63.686,1 61.536,1 17.015,3 6.733,5 

20 129.952 0,8385 0,44 1,3325 63.886,0 61.736,0 15.953,8 6.012,8 

Κφζηνο 

επέλδπζεο        
-430.000 

χλνιν 
       

-9.281,1 

 

 Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ) =  −K +  
Ft

(1+d)t
N
t=1  = - 9.281 € < 0  Ζ ΚΠΑ πξνθχπηεη 

αξλεηηθή νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα. 

 Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο (ΔΒΑ) = 4,6 % < 5 %. Ο ΔΒΑ πξνθχπηεη κηθξφηεξνο απφ 

ην επηηφθην αλαγσγήο νπφηε ε επέλδπζε θξίλεηαη νηθνλνκηθά κε βηψζηκε. 

 Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΔΠΑ) > 20 ρξφληα 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ε επέλδπζε είλαη νξηαθά νηθνλνκηθά κε 

ζπκθέξνπζα. 

 

Καζψο απμάλεηαη ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ θαηαλαισηή κεηψλεηαη ε ΚΠΑ θαη ν ΔΒΑ ηεο 

επέλδπζεο θαη απμάλεηαη ε ΔΠΑ. 
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4.6.8 Γηακόξθσζε Πξνηάζεσλ 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη δξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο 

πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο (ΚΠΑ, ΔΒΑ θαη ΔΠΑ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο βησζηκφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 4.37: Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε δξάζεσλ 

 

α/α Γξάζε 

Αξρηθό 

Κόζηνο 

(€) 

ΚΠΑ (€) ΔΒΑ 
ΔΠΑ 

(έηε) 

1 Αληηθαηάζηαζε κνλψλ παινπηλάθσλ κε δηπινχο 18.345 - 14.592 - 18,9 % > 20 

2 
Σνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία 

ηνπ ηκήκαηνο Β 
51.158 - 46.926 - 28,2 % > 20 

3 

Αληηθαηάζηαζε ησλ καγλεηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ 

πελίσλ (ballast) ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε λέα 

απνδνηηθφηεξα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ζε φιν ην θηίξην 

1.800 - 140 3,4 % 11 

4 

Αληηθαηάζηαζε ησλ καγλεηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ 

πελίσλ (ballast) ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε λέα 

απνδνηηθφηεξα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ζην ηκήκα Α θαη 

Β ηνπ θηηξίνπ εθηφο ηνπ ππνγείνπ ηνπ ηκήκαηνο Β 

1.050 379 11,9 % 6,8 

5 
Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο 9,9 

ΚW ζηελ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Α 
44.550 11.240 9,9 % 7,6 

6 
Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηζρχνο 95 

ΚW ζηελ νξνθή ηνπ ηκήκαηνο Β 
430.000 131.009 8,6 % 12,5 

  

Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη νηθνλνκηθά βηψζηκεο είλαη νη δξάζεηο 4, 5 θαη 6 πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ ησλ 

ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε λέα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ζε φιν ην θηίξην εθηφο ηνπ ππνγείνπ ηνπ 

ηκήκαηνο Β θαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο 9,9 θαη 95 KVζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ. 

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ κε λέα ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, 

πξνζθέξεη  εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέρξη θαη 25% ππφ νλνκαζηηθή θσηεηλή ξνή. Με ηελ 

επηινγή λα κελ πεξηιεθζνχλ ζηε δξάζε ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ, πεξηνξίζηεθε ην αξρηθφ 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ειεθηξνληθψλ ballast κε 

απνηέιεζκα ε δξάζε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. Αληίζεηα ε αληηθαηάζηαζε ησλ ballast 

φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ είλαη νηθνλνκηθά κε ζπκθέξνπζα θαζψο ζην ππφγεην 

ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θσηηζηηθψλ (62) ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ιίγεο κέξεο ζε ζρέζε κε ηα 

θσηηζηηθά ηνπ ππφινηπνπ θηηξίνπ. Έηζη, ελψ ην θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ ballast ζηα 

θσηηζηηθά απηά είλαη απμεκέλν (εμαηηίαο ηνπ αξηζκνχ ηνπο), ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη 

δελ είλαη ζεκαληηθή. 
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Οη επελδχζεηο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ είλαη επίζεο νηθνλνκηθά βηψζηκεο 

εμαηηίαο ηεο πξνλνκηαθήο ηηκήο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ ζε 

Αλειθπζηήξεο 
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Κεθάιαην 5 

 

 

Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ ζε Αλειθπζηήξεο 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 
 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο 

θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ 

ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, 

γηα ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλειθπζηήξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δνθηκέο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5.1, ππφ δηαθνξεηηθέο ηηκέο θνξηίνπ. Ζ πξψηε 

δνθηκή αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πδξαπιηθνχ αλειθπζηήξα γηα θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη 

πξνο ηα θάησ. Οη επφκελεο δνθηκέο αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία δπν κεραληθψλ αλειθπζηήξσλ 

ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάιιειεο θίλεζεο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε πέληε δεπηεξνιέπησλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάιιειεο θίλεζεο πξνο 

αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο.  

 

 
  

ρήκα 5.1: Απεηθόληζε ησλ ηξηώλ ηύπσλ δνθηκώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

 

ηηο δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν αλαιπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο ελεξγνχ ηζρχνο, άεξγνπ ηζρχο θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Οη αλαιπηέο 

ελέξγεηαο ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο δχν ηχπνπο 

αλειθπζηήξσλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πδξαπιηθνχ ηχπνπ, ηνπνζεηήζεθε έλαο 

αλαιπηήο ελέξγεηαο ζηνλ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν αλαρσξεί ε γξακκή πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ 

αλειθπζηήξα. ηελ πεξίπησζε ηνπ κεραληθνχ ηχπνπ, έλαο αλαιπηήο ελέξγεηαο ηνπνζεηήζεθε 

ζηνλ πίλαθα πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ έλα εθ ησλ δπν αλειθπζηήξσλ θαη επηπιένλ έλαο αλαιπηήο 
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ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ζηελ γξακκή πνπ αλαρσξεί γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηνπο δχν κεραληθνχο 

αλειθπζηήξεο. 

 

Δπνκέλσο, κε ηε βνήζεηα ησλ αλαιπηψλ ελέξγεηαο θαη θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ πξνέθπςαλ ηα δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ επφκελε ελφηεηα απφ φπνπ πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

5.2 Τδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο 

 

ηε δνθηκή απηή ηνπνζεηήζεθε αλαιπηήο ελέξγεηαο ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα πνπ ηξνθνδνηεί 

ηνλ αλειθπζηήξα. Ζ δνθηκή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηάδηα θαη επαλαιακβάλεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αηφκσλ (απφ 1 έσο 7 άηνκα):  

 Έλαξμε θίλεζεο αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο αλειθπζηήξαο κεηά απφ δηαδξνκή 2 νξφθσλ ζηακαηάεη. 

 Έλαξμε θίλεζεο πξνο ηα θάησ. 

 Ο αλειθπζηήξαο επηζηξέθεη ζην αξρηθφ επίπεδν θαη ζηακαηάεη. 

 

ηνλ πίλαθα 5.1 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα, νη 

ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ν αλειθπζηήξαο μεθηλά λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ, ζηακαηάεη, μεθηλά λα 

θηλείηαη πξνο ηα θάησ θαη ζηακαηάεη. 

   

Πίλαθαο 5.1: Κίλεζε πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα 

 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

πάλσ 

STOP 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

θάησ 

STOP 

1 12:52:13 12:52:45 12:52:50 12:53:10 

2 12:53:25 12:53:55 12:54:00 12:54:20 

3 12:54:33 12:55:03 12:55:08 12:55:28 

4 12:55:40 12:56:10 12:56:15 12:56:35 

5 12:56:45 12:57:15 12:57:20 12:57:40 

6 12:57:55 12:58:25 12:58:30 12:58:50 

7 12:59:00 12:59:30 12:59:35 12:59:55 
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5.2.1  1 άηνκν 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.1: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 1 άηνκν 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο, φπσο επίζεο θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, είλαη 

κεδεληθέο θαζψο ν αλειθπζηήξαο δελ θηλείηαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:52:13 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχ ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 17 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:52:45 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,8) πνπ κεηά απφ δηαθπκάλζεηο επαλέξρεηαη ζηελ ηηκή 1. 

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:52:50 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:53:10.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζην 0,8 ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.2.2   2 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.2: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 2 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:53:25 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 18 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:53:55 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο ζηελ ηηκή 0,78.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:52:50 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:53:10.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,7 ζρεδφλ ζηαζεξή (πνιχ 

κηθξέο δηαθπκάλζεηο). 
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5.2.3  3 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.3: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 3 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:54:33 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 18 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:55:03 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,8) πνπ κεηά απφ δηαθπκάλζεηο  επαλέξρεηαη ζηελ ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:55:08 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:55:28.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζην 0,8 ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.2.4  4 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.4: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 4 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:55:40 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 18 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:56:10 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,8) πνπ κεηά απφ δηαθπκάλζεηο επαλέξρεηαη ζηελ ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:56:15 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:56:35.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζην 0,8 ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.2.5  5 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.5: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 5 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:56:45 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 19 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:57:15 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,75) πνπ κεηά απφ δηαθπκάλζεηο επαλέξρεηαη ζηελ ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:57:20 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:57:40.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζην 0,8 ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.2.6  6 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.6: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 6 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:57:55 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 20 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:58:25 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,75) πνπ κεηά απφ δηαθπκάλζεηο επαλέξρεηαη ζηελ ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:58:30 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:58:50.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα ζην 0,8 ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.2.7  7 άηνκα 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.7: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε 6 άηνκα 

 

 Αξρηθά ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο είλαη κεδεληθέο θαζψο δελ έρνπκε θίλεζε θαη 

ζπλεπψο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:59:00 μεθηλάεη ν αλειθπζηήξαο λα θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ηεο άεξγνπο ηζρχνο, κηθξή 

αχμεζε ηεο ελεξγνχο ηζρχνο θαη απφηνκε πηψζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ε άεξγνο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 21 KVar, ε 

ελεξγφο ηζρχο είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 0,3 KW θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξακέλεη 

επίζεο ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0,03.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:59:30 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη.  

 ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξαηεξείηαη απφηνκε πηψζε θαη κεδεληζκφο ηεο ελεξγνχο θαη 

άεξγνπο ηζρχνο θαη απφηνκε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (θαηά ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο θηάλεη ζηε ηηκή 0,75) κέρξη ηελ ηηκή 0,8.  

 Σε ρξνληθή ζηηγκή 12:59:35 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη νινθιεξψλεηαη ζηηο 

12:59:55.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηφζν ε ελεξγφο φζν θαη ε άεξγνο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο.  

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο θίλεζεο πέθηεη απφηνκα γηα ιίγα 

δεπηεξφιεπηα (ζην 0,4 ζηελ αξρή ηεο θίλεζεο θαη ζην 0,8 ζην ηέινο) ελψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 
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5.3 Μεραληθόο Αλειθπζηήξαο – Κίλεζε αλειθπζηήξσλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πέληε δεπηεξνιέπησλ. 

 

ηε δνθηκή απηή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αλαιπηέο ελέξγεηαο. Ο πξψηνο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ 

ειεθηξηθφ πίλαθα πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ δεμηό αλειθπζηήξα ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

κειεηάηαη ελψ ν δεχηεξνο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ ηξνθνδνηεί θαη ηνπο δχν 

αλειθπζηήξεο (αξηζηεξφο θαη δεμηφο). 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε δνθηκή είλαη ε αθφινπζε: 

 Έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Μεηά ηε πάξνδν 5 δεπηεξνιέπησλ έλαξμε θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα. 

 Γηαθνπή θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα (δηαδξνκή 2 νξφθσλ). 

 Γηαθνπή θίλεζεο ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα (δηαδξνκή 2 νξφθσλ). 

 Έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Μεηά ηε πάξνδν 5 δεπηεξνιέπησλ έλαξμε θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα. 

 Γηαθνπή θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα (δηαδξνκή 2 νξφθσλ). 

 Γηαθνπή θίλεζεο ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα (δηαδξνκή 2 νξφθσλ). 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα δηαθνξεηηθά θνξηία ζε θάζε αλειθπζηήξα. 

πγθεθξηκέλα, ε πξψηε δνθηκή δηεμάγεηαη κε κεδεληθφ αξηζκφ αηφκσλ, ε δεχηεξε κε 1 

άηνκν, ε ηξίηε κε 2 άηνκα, ε ηέηαξηε κε 3 άηνκα, ε πέκπηε κε 4 άηνκα, ε έθηε κε 5 άηνκα 

ζην δεμηφ αλειθπζηήξα θαη 4 ζηνλ αξηζηεξφ θαη ε έβδνκε κε 6 άηνκα ζην δεμηφ 

αλειθπζηήξα θαη 4 ζηνλ αξηζηεξφ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνπλ νη αλαιπηέο, 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα φπνπ απεηθνλίδεηαη κε κπιε ρξψκα ν ζπληειεζηήο 

ηζρχνο, κε πξάζηλν ε άεξγνο ηζρχο θαη κε θφθθηλν ε ελεξγφο ηζρχο. ε θάζε θνξηίν (αξηζκφο 

αηφκσλ ζηνπο αλειθπζηήξεο) αληηζηνηρνχλ δχν δηαγξάκκαηα. Σν πξψην πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη ν αλαιπηήο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην πίλαθα ηνπ δεμηνχ 

αλειθπζηήξα θαη ην δεχηεξν απφ ηα δεδνκέλα ηνπ αλαιπηή πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα. πλεπψο, ζην πξψην δηάγξακκα εκθαλίδεηαη ε θίλεζε κφλν ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα 

ελψ ζην δεχηεξν εκθαλίδνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαζψο απεηθνλίδεηαη ε θίλεζε θαη ησλ 

δχν αλειθπζηήξσλ. 

 

ηνλ πίλαθα 5.2  πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξψην αλαιπηή (πίλαθαο δεμηνύ αλειθπζηήξα) 

παξνπζηάδνληαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα, ηεο έλαξμεο ηεο 

θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, ηεο δηαθνπήο ηεο θίλεζεο, ηεο έλαξμεο ηεο 
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θίλεζεο πξνο ηα θάησ θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θίλεζεο. Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 5.3 πνπ αθνξά 

ην δεχηεξν αλαιπηή (θεληξηθόο πίλαθαο) θαίλνληαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηα δηαγξάκκαηα, έλαξμεο ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπο δεμηνχ αλειθπζηήξα, έλαξμεο 

ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα, δηαθνπήο ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ 

αλειθπζηήξα, δηαθνπήο ηεο θίλεζεο ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα, έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο 

ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα, έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα, δηαθνπήο ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη δηαθνπήο ηεο θίλεζεο ηνπ 

αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. 

 

Πίλαθαο 5.2: Κίλεζε δεμηνύ αλειθπζηήξα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο ζην 

πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

 

Αξηζκόο αηόκσλ Α 

(αξηζηεξά), Γ 

(δεμηά) 

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ 
STOP 

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ 
STOP 

0 Α, 0 Γ 13:01:45 13:01:58 13:02:03 13:02:16 

1
 
Α, 1 Γ 13:03:35 13:03:48 13:04:00 13:04:13 

2 Α, 2 Γ 13:05:28 13:05:40 13:06:00 13:06:13 

3 Α, 3 Γ 13:08:13 13:08:25 13:08:40 13:08:53 

4 Α, 4 Γ 12:55:45 12:55:58 12:56:13 12:56:23 

4 Α, 5 Γ 12:57:03 12:57:15 12:57:23 12:57:35 

4 Α, 6 Γ 13:04:03 13:04:15 13:04:25 13:04:35 

 

Πίλαθαο 5.3: Κίλεζε κεραληθώλ αλειθπζηήξσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο 

ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. 

 

Αξηζκόο 

αηόκσλ Α 

(αξηζηεξά

), Γ 

(δεμηά) 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

πάλσ 

δεμηνύ 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

πάλσ 

αξηζηεξνύ 

STOP 

δεμηνύ 

STOP 

αξηζηεξνύ 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

θάησ 

δεμηνύ 

Έλαξμε 

θίλεζεο 

πξνο ηα 

θάησ 

αξηζηεξν

ύ 

STOP 

δεμηνύ 

STOP 

αξηζηεξν

ύ 

0 Α, 0 Γ 12:51:18 12:51:23 12:51:30 12:51:35 12:51:43 12:51:48 12:51:53 12:51:58 

1
 
Α, 1 Γ 12:52:18 12:52:18 12:52:28 12:52:28 12:52:43 12:52:48 12:52:55 12:52:58 

2 Α, 2 Γ 12:54:10 12:54:18 12:54:23 12:54:28 12:54:43 12:54:50 12:54:55 12:55:00 

3 Α, 3 Γ 12:56:55 12:57:00 12:57:08 12:57:13 12:57:23 12:57:28 12:57:35 12:57:38 

4 Α, 4 Γ 12:44:22 12:44:27 12:44:33 12:44:37 12:44:48 12:44:53 12:44:58 12:44:03 

4 Α, 5 Γ 12:45:40 12:45:45 12:45:52 12:45:55 12:46:00 12:46:05 12:46:12 12:46:17 

4 Α, 6 Γ 12:52:40 12:52:45 12:52:52 12:52:55 12:53:02 12:53:07 12:53:13 12:53:17 
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5.3.1  0 άηνκα αξηζηεξά, 0 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.8: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. πληειεζηήο 

ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε κε 0 άηνκα αξηζηεξά θαη 0 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,8. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:01:45 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (15 ΚVar θαη 15 

KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:01:58 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 15 KVar άεξγνο θαη 4 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,8 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 

 ηηο 13:02:03 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 0,45 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (15 ΚVar θαη 15KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:02:16 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 8 KVar άεξγνο θαη 4 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,85 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 
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Γηάγξακκα 5.9:  Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

0 άηνκα αξηζηεξά θαη 0 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,75. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:51:18 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο 

ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (19 ΚVar θαη 18 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:51:23 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 12 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:51:30 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,2 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,7. 

 12:51:35 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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 ηηο 12:51:43 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,5 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο 

ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (22 ΚVar θαη 20 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:51:48 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 12 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:51:53 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 7 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,4 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,5. 

 ηηο 12:51:58 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 

 

5.3.2  1 άηνκν αξηζηεξά, 1 άηνκν δεμηά 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.10: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 1 άηνκν αξηζηεξά θαη 1 δεμηά. 
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 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,7. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:03:35 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,45 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (19 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:03:48 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 10 KVar άεξγνο θαη 4 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:04:00 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 0,3 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (19 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:04:13 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 14 KVar άεξγνο θαη 5 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,9 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.11: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

1 άηνκν αξηζηεξά θαη 1 δεμηά. 
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 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,55. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:52:18 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. ηε 

κέηξεζε  απηή, απφ ιάζνο, δε ηεξήζεθε ε ρξνληθή απφζηαζε ησλ 5 δεπηεξνιέπησλ 

κεηαμχ ηεο θίλεζεο ησλ δχν αλειθπζηήξσλ πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,35 θαη θηάλεη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 

0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ δχν αλειθπζηήξσλ. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο 

κεηά ηελ αηρκή (27 ΚVar θαη 27 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 5 KW 

αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:52:28 ζηακαηάεη ε θίλεζε ησλ δχν αλειθπζηήξσλ θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο 

απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,65. 

 ηηο 12:52:43 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή 

(17 ΚVar θαη 15 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 7 KVar θαη 5 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:52:48 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:52:55 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 7 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,25 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,8. 

 ηηο 12:52:58 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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5.3.3  2 άηνκα αξηζηεξά, 2 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.12: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 2 άηνκα αξηζηεξά θαη 2 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,9. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:05:28 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,4 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (14 ΚVar θαη 14 

KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:05:40 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 15 KVar άεξγνο θαη 4 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,8. 

 ηηο 13:06:00 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 0,3 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:06:13 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 11 KVar άεξγνο θαη 3 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

ζηαδηαθά κέρξη ηε ηηκή 0,9. 
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Γηάγξακκα 5.13: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

2 άηνκα αξηζηεξά θαη 2 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,65. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:54:10 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή 

(17 ΚVar θαη 17 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 3 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:54:18 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 15 KVar θαη 6 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:54:23 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,25 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη ζηελ ηηκή 0,35. 

 12:54:28 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 ηηο 12:54:43 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 
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 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη κεηά απφ δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά 

ηελ αηρκή (15 ΚVar θαη 15 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:54:50 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:54:55 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο δε κεηαβάιινληαη κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ 

αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, αθνχ 

ζηακαηήζεη θαη ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,7. 

 ηηο 12:55:00 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 

 

5.3.4  3 άηνκα αξηζηεξά, 3 άηνκα δεμηά 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.14: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 3 άηνκα αξηζηεξά θαη 3 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,85. 
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 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:08:13 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 0,55 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. 

Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 14 KW αληίζηνηρα) ζηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 KVar 

θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:08:25 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 17 KVar άεξγνο θαη 5 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

ζηαδηαθά κέρξη ηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:08:41 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,15 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:08:53 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 14 KVar άεξγνο θαη 3 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,85 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.15: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

3 άηνκα αξηζηεξά θαη 3 δεμηά. 
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 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,4. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:56:55 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,55 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη ηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά 

ηελ αηρκή (21 ΚVar θαη 19 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 6 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:57:00 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 12 KVar θαη 10 KW αληίζηνηρα 

κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:57:08 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 8 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,35 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη κέρξη ηελ ηηκή 0,5. 

 12:57:13 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

  ηηο 12:57:23 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,15 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή 

(15 ΚVar θαη 11 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:57:28 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:57:35 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,05 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,5. 

 ηηο 12:57:38 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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5.3.5  4 άηνκα αξηζηεξά, 4 δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.16: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 4 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:55:45 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,75 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar θαη 26 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:55:58 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 17 KVar άεξγνο θαη 6 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ 

δηαθπκάλζεηο θηάλεη ζηε ηηκή 0,75. 

 ηηο 12:56:13 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,1 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar θαη 29 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:56:23 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 14 KVar άεξγνο θαη 3 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 1. 
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Γηάγξακκα 5.17: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

4 άηνκα αξηζηεξά θαη 4 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,7. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:44:22 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,65 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα 

πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar 

θαη 27 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 5 KW 

αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:44:27 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 12 KVar θαη 8 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:44:33 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,35 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη ζηελ ηηκή 0,75. 

 12:44:37 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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  ηηο 12:44:48 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,1 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή 

(27 ΚVar θαη 28 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 1 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:44:53 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:44:58 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,1 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,8. 

 ηηο 12:45:03 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 

 

5.3.6  4 άηνκα αξηζηεξά, 5 άηνκα δεμηά 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.18: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 5 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 
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 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:57:03 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,75 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (31 ΚVar θαη 32 

KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 7 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:57:15 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 17 KVar άεξγνο θαη 17 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ 

δηαθπκάλζεηο θηάλεη ζηε ηηκή 0,85. 

 ηηο 12:57:23 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,35 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε δηαθνπή 

ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (19 ΚVar θαη 22 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:02:16 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 18 KVar άεξγνο θαη 3 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,55 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.19: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

4 άηνκα αξηζηεξά θαη 5 δεμηά. 
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 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,64. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:45:40 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο  θηάλεη ζηε ηηκή 0,76 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (29 ΚVar θαη 

31 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 6 KW 

αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:45:45 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 8 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:45:52 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 8 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,52 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη ζηελ ηηκή 0,76. 

 12:45:55 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

  ηηο 12:46:00 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,01 φπνπ θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ 

αηρκή (23 ΚVar θαη 17 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:46:05 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:46:12 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,04 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη απφηνκα ζηελ ηηκή 0,76. 

 ηηο 12:46:17 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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5.3.7  4 άηνκα αξηζηεξά, 6 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.20: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε 

ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 6 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ, 

 ηηο 13:04:03 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,77 φπνπ θαη ζηαζεξνπνηείηαη κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (30 ΚVar θαη 32 

KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θίλεζεο ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 8 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:04:15 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 17 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:04:25 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 0,05 φπνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (27 ΚVar θαη 20 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:04:35 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκέο 18 KVar άεξγνο θαη 5 KW ελεξγφο 

ηζρχο) θαη ε ελεξγφο θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη 

απφηνκα ζηε ηηκή 0,7 αξρηθά θαη 1 ζηε ζπλέρεηα. 

13:05:0013:04:5013:04:4013:04:3013:04:2013:04:1013:04:0013:03:50

T
o

ta
l 
( 

k
W

, 
k
V

A
R

)

50

38

26

14

2

-10

T
o

ta
l (P

F
)

1

0,7

0,4

0,1

-0,2

-0,5

To
ta

l (
K

W
, K

V
ar

)

50

38

26

14

2

-10

To
ta

l (
 P

F 
)

1

0,7

0,4

0,1

-0,2

-0,5

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ

STOP

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ

STOP

13:03:50             13:04:00             13:04:10          13:04:20              13:04:30             13:04:40             13:04:50            13:05:00 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 5: Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ ζε Αλειθπζηήξεο      
 

166 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.21: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε 

4 άηνκα αξηζηεξά θαη 6 δεμηά. 

 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο θίλεζεο έρεη ηηκή 0,25. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:52:40 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,7 κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar θαη 

31 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα πάλσ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 7 KW 

αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:52:45 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 11 KW αληίζηνηρα 

κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:52:52 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,32 θαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν 

αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη ζηελ ηηκή 0,7. 
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 12:52:55 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

  ηηο 12:53:02 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,02 φπνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ 

αηρκή (25 ΚVar θαη 26 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη 

κέρξη ηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο πξνο ηα θάησ ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:53:07 μεθηλάεη ε θίλεζε ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ. 

 Ζ άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο απμάλνληαη ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα κέρξη 

ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 ηηο 12:53:13 ν δεμηφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 

 Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηψλνληαη ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο θαη ηνπ αξηζηεξνχ αλειθπζηήξα νπφηε θαη κεδελίδνληαη. Ο 

ζπληειεζηήο ηζρχνο, αθνχ ζηακαηήζεη θαη ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο, απμάλεηαη ζηελ 

ηηκή 0,55. 

 ηηο 12:53:17 ν αξηζηεξφο αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη. 
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5.4 Μεραληθόο Αλειθπζηήξαο – Σαπηόρξνλε θίλεζε αλειθπζηήξσλ ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο 

 

ηε δνθηκή απηή, φπσο θαη ζηελ παξαπάλσ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν αλαιπηέο ελέξγεηαο. Ο 

πξψηνο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ δεμηό αλειθπζηήξα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ κειεηάηαη ελψ ν δεχηεξνο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα πνπ 

ηξνθνδνηεί θαη ηνπο δχν αλειθπζηήξεο (αξηζηεξφο θαη δεμηφο) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε 

δνθηκή. 

 

Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε δνθηκή είλαη ε αθφινπζε: 

 Σαπηφρξνλε έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη αξηζηεξνχ πξνο ηα 

θάησ, 

 Γηαθνπή θίλεζεο ησλ δχν αλειθπζηήξσλ (δηαδξνκή 2 νξφθσλ), 

 Σαπηφρξνλε έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ θαη αξηζηεξνχ πξνο ηα 

πάλσ, 

 Γηαθνπή θίλεζεο ησλ δχν αλειθπζηήξσλ (δηαδξνκή 2 νξφθσλ), 

 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα δηαθνξεηηθά θνξηία θάζε θνξά. 

πγθεθξηκέλα, ζηε πξψηε δνθηκή έρνπκε 0 άηνκα ζε θάζε αλειθπζηήξα, ζηε δεχηεξε 1 

άηνκν ζε θάζε αλειθπζηήξα, ζηε ηξίηε 2 άηνκα ζε θάζε αλειθπζηήξα, ζηε ηέηαξηε 3 άηνκα 

ζε θάζε αλειθπζηήξα, ζηε πέκπηε 4 άηνκα ζε θάζε αλειθπζηήξα, ζηελ έθηε 5 άηνκα ζην 

δεμηφ αλειθπζηήξα θαη 4 ζηνλ αξηζηεξφ θαη ζηελ έβδνκε 6 άηνκα ζην δεμηφ αλειθπζηήξα 

θαη 4 ζηνλ αξηζηεξφ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν ινγηζκηθφ, κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνπλ νη αλαιπηέο, 

πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα φπνπ απεηθνλίδεηαη κε κπιε ρξψκα ν ζπληειεζηήο 

ηζρχνο, κε πξάζηλν ε άεξγνο ηζρχο θαη κε θφθθηλν ε ελεξγφο ηζρχο. ε θάζε θνξηίν (αξηζκφο 

αηφκσλ ζηνπο αλειθπζηήξεο) αληηζηνηρνχλ δχν δηαγξάκκαηα. Σν πξψην πξνθχπηεη απφ ηα 

δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη ν αλαιπηήο πνπ ηνπνζεηήζεθε ζην πίλαθα ηνπ δεμηνχ 

αλειθπζηήξα θαη ην δεχηεξν απφ ηα δεδνκέλα ηνπ αλαιπηή πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηνλ θεληξηθφ 

πίλαθα. 

 

ηνλ πίλαθα 5.4  πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξψην αλαιπηή (πίλαθαο δεμηνύ αλειθπζηήξα) 

παξνπζηάδνληαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δηαγξάκκαηα, ηεο έλαξμεο ηεο 

θίλεζεο ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, ηεο δηαθνπήο ηεο θίλεζεο, ηεο έλαξμεο ηεο 

θίλεζεο πξνο ηα θάησ θαη ηεο δηαθνπήο ηεο θίλεζεο. Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 5.5 πνπ αθνξά 

ην δεχηεξν αλαιπηή (θεληξηθόο πίλαθαο) θαίλνληαη νη ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο πξνθχπηνπλ 

απφ ηα δηαγξάκκαηα, έλαξμεο ηεο θίλεζεο ησλ δχν αλειθπζηήξσλ (δεμηφο πξνο ηα πάλσ θαη 

αξηζηεξφο πξνο ηα θάησ), δηαθνπήο ηεο θίλεζεο, έλαξμε ηεο θίλεζεο (δεμηφο πξνο ηα θάησ 

θαη αξηζηεξφο πξνο ηα πάλσ) θαη δηαθνπήο ηεο θίλεζεο. 
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Πίλαθαο 5.4: Κίλεζε δεμηνύ αλειθπζηήξα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο ζην 

πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα.  

 

Αξηζκόο αηόκσλ 

Α (αξηζηεξά), Γ 

(δεμηά) 

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ 
STOP 

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ 
STOP 

0 Α, 0 Γ 13:10:53 13:11:05 13:11:55 13:12:08 

1
 
Α, 1 Γ 13:13:03 13:13:15 13:13:38 13:13:50 

2 Α, 2 Γ 13:14:58 13:15:10 13:15:20 13:15:33 

3 Α, 3 Γ 13:16:28 13:16:40 13:16:53 13:17:03 

4 Α, 4 Γ 13:00:08 13:00:18 13:00:25 13:00:38 

4 Α, 5 Γ 13:01:58 13:02:08 13:02:15 13:02:28 

4 Α, 6 Γ 13:01:08 13:01:18 13:01:25 13:01:38 

 

 

Πίλαθαο 5.5: Κίλεζε κεραληθώλ αλειθπζηήξσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ αλαιπηή ελέξγεηαο 

ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. 

 

Αξηζκφο αηφκσλ 

Α (αξηζηεξά), Γ 

(δεμηά) 

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ ηνπ 

αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα θαη 

πξνο ηα πάλσ ηνπ 

δεμηνχ 

αλειθπζηήξα 

STOP Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ ηνπ 

αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα θαη 

πξνο ηα θάησ ηνπ 

δεμηνχ 

αλειθπζηήξα 

STOP 

0 Α, 0 Γ 12:59:38 12:59:48 13:00:38 13:00:48 

1
 
Α, 1 Γ 13:01:45 13:01:55 13:02:20 13:02:30 

2 Α, 2 Γ 13:03:40 13:03:50 13:04:03 13:04:13 

3 Α, 3 Γ 13:05:10 13:05:20 13:05:33 13:05:43 

4 Α, 4 Γ 12:48:43 12:48:53 12:49:03 12:49:13 

4 Α, 5 Γ 12:49:43 12:49:53 12:50:03 12:50:13 

4 Α, 6 Γ 12:50:33 12:50:45 12:50:53 12:51:03 
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5.4.1  0 άηνκα αξηζηεξά, 0 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.22: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 0 άηνκα αξηζηεξά θαη 0 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:10:53 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,25 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (18 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:11:05 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 11 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:11:55 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,7 ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (18 ΚVar θαη 18 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:12:08 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 11 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,5. 
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Γηάγξακκα 5.23: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 0 άηνκα αξηζηεξά θαη 0 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,6. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:59:38 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (29 ΚVar θαη 28 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 KVar θαη 4 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:59:48 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 24 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,55. 

 ηηο 13:00:38 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,6 ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar θαη 26 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:00:48 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 25 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,35. 
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Έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ 
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θαη αξηζηεξνχ πξνο ηα θάησ

STOP δεμηνχ 

θαη 

αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα

Έλαξμε θίλεζεο δεμηνχ 

αλειθπζηήξα πξνο ηα θάησ 

θαη αξηζηεξνχ πξνο ηα πάλσ

STOP δεμηνχ 

θαη 

αξηζηεξνχ 

αλειθπζηήξα
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5.4.2  1 άηνκν αξηζηεξά, 1 άηνκν δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.24: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 1 άηνκν αξηζηεξά θαη 1 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,85. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:13:03 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,4 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 18 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:13:15 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 11 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:13:38 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,95 ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 15 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:13:50 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 11 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 1. 
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Γηάγξακκα 5.25: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 1 άηνκν αξηζηεξά θαη 1 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,6. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:01:45 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (20 ΚVar θαη 16 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 KVar θαη 4 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:01:55 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 23 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,5. 

 ηηο 13:02:20 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,6 ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (24 ΚVar θαη 20 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:02:30 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 17 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηαδηαθά ζηε ηηκή 

0,8. 
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5.4.3  2 άηνκα αξηζηεξά, 2 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.26: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 2 άηνκα αξηζηεξά θαη 2 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:14:58 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,6 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,5 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (17 ΚVar θαη 15 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:15:10 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 13 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:15:20 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,7 ζηε ηηκή 0,25 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (14 ΚVar θαη 14 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 6 

KVar θαη 2 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:15:33 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 11 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,75. 
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Γηάγξακκα 5.27: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 2 άηνκα αξηζηεξά θαη 2 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,72. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:03:40 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (26 ΚVar θαη 21 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 4 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:03:50 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 19 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,4. 

 ηηο 13:04:03 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,6 ζηε ηηκή 0,25 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (25 ΚVar θαη 21 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:04:13 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 21 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,4. 
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5.4.4  3 άηνκα αξηζηεξά, 3 άηνκα δεμηά 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.28: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 3 άηνκα αξηζηεξά θαη 3 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:16:28 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,6 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (16 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 3 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:16:40 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 14 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:16:53 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 1 ζηε ηηκή 0,1 κέρξη ηε δηαθνπή 

ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (19 ΚVar θαη 17 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:17:03 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 12 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 1. 
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Γηάγξακκα 5.29:  Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 3 άηνκα αξηζηεξά θαη 3 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,76. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:05:20 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (30 ΚVar θαη 28 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 12 KVar θαη 5 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:05:20 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 18 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,7. 

 ηηο 13:05:33 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,65 ζηε ηηκή 0,25 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (24 ΚVar θαη 22 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:05:43 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 20 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,65. 
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5.4.5  4 άηνκα αξηζηεξά, 4 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.30: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 4 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,75. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:00:08 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηε ηηκή 0,65 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηε δηαθνπή 

ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (27 ΚVar θαη 26 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 5 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:00:18 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 17 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 0,8. 

 ηηο 13:00:25 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 1 ζηε ηηκή 0,05 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (25 ΚVar θαη 27 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 5 

KVar θαη 1 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:00:38 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 15 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,8. 
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Γηάγξακκα 5.31: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 4 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,7. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:48:43 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (30 ΚVar θαη 28 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 KVar θαη 5 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:48:53 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 20 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,75. 

 ηηο 12:49:03 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,7 ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (50 ΚVar θαη 48 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 10 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:49:13 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 24 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,8. 
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5.4.6  4 άηνκα αξηζηεξά, 5 άηνκα δεμηά 

 
 

Γηάγξακκα 5.32: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 5 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 1. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:01:58 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,77 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (28 ΚVar θαη 27 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 5 KVar θαη 6 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:02:08 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 15 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 0,85. 

 ηηο 13:02:15 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,7 ζηε ηηκή 0,02 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (30 ΚVar θαη 28 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 6 

KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:02:28 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 16 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 1. 
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Γηάγξακκα 5.33:  Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 5 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,7. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:49:43 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (38 ΚVar θαη 27 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 8 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:49:53 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 28 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,7. 

 ηηο 12:50:03 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,75 ζηε ηηκή 0,25 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (35 ΚVar θαη 39 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:50:13 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 27 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,8. 
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5.4.7  4 άηνκα αξηζηεξά, 6 άηνκα δεμηά 

 

 
 

Γηάγξακκα 5.34: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 6 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο 

είλαη κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,9. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 13:01:08 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,77 θαη θηάλεη ζηε ηηκή 0,4 κέρξη ηε 

δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (32 ΚVar θαη 33 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 7 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:01:18 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 16 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηά απφ δηαθπκάλζεηο θηάλεη 

ζηε ηηκή 1. 

 ηηο 13:01:25 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 1 ζηε ηηκή 0,02 κέρξη ηε δηαθνπή 

ηεο θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (27 ΚVar θαη 29 KW 

αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο 

ζηηο ηηκέο 6 KVar θαη 0 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 13:01:38 ν αλειθπζηήξαο ζηακαηάεη (αηρκή 15 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 1. 
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Γηάγξακκα 5.35:  Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζηνλ θεληξηθό πίλαθα. πληειεζηήο ηζρύνο 

(κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε αληίζεηεο 

θαηεπζύλζεηο κε 4 άηνκα αξηζηεξά θαη 6 δεμηά. 

 Αξρηθά, πξηλ μεθηλήζεη ε θίλεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ε άεξγνο θαη ε ελεξγφο ηζρχο είλαη 

κεδεληθέο ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο έρεη ηηκή 0,7. 

 Καηά ηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ εκθαλίδνληαη αηρκέο 

(απφηνκε αχμεζε ηεο ηηκήο γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) ζηελ ελεξγφ θαη άεξγν ηζρχ. 

 ηηο 12:50:33 μεθηλά ε θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ θαη ηνπ αξηζηεξνχ 

πξνο ηα θάησ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο κεηψλεηαη απφηνκα ζηε ηηκή 0,35 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο θίλεζεο. Ζ 

άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (45 ΚVar θαη 37 KW αληίζηνηρα) ζηελ έλαξμε 

ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 KVar θαη 8 

KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:50:45 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 24 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο θηάλεη ζηε ηηκή 0,45. 

 ηηο 12:50:53 μεθηλάεη ε θίλεζε πξνο ηα θάησ ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα θαη πξνο ηα πάλσ 

ηνπ αξηζηεξνχ. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο, πνπ ζην δηάζηεκα πνπ δελ ππάξρεη θίλεζε παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο, κεηψλεηαη ζηαδηαθά απφ ηε ηηκή 0,75 ζηε ηηκή 0,3 κέρξη ηε δηαθνπή ηεο 

θίλεζεο. Ζ άεξγνο θαη ελεξγφο ηζρχο κεηά ηελ αηρκή (40 ΚVar θαη 42 KW αληίζηνηρα) 

ζηελ έλαξμε ηεο θίλεζεο ζηαζεξνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζηηο ηηκέο 11 

KVar θαη 4 KW αληίζηνηρα. 

 ηηο 12:51:03 νη αλειθπζηήξεο ζηακαηάλε (αηρκή 24 KVar άεξγνο ηζρχο) θαη ε ελεξγφο 

θαη άεξγνο ηζρχο κεδελίδνληαη ελψ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη ζηε ηηκή 0,7. 
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5.5 Παξαηεξήζεηο – πκπεξάζκαηα 

 

Μειεηψληαο ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 

Τδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο 

 

 Χο ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο ηηκήο άεξγνπ ηζρχνο, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (ίζνο κε 0,2). 

 Ύζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, ν 

ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη απφηνκα θαη επηζηξέθεη ζηηο αξρηθέο ηνπ ηηκέο, θνληά ζηε 

κνλάδα. 

 ηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα, ζε αληίζεζε κε ην κεραληθφ, νη ηηκέο ελεξγνχ θαη άεξγνπ 

ηζρχνο ζηελ θίλεζε πξνο ηα θάησ ηείλνπλ ζην κεδέλ, θαζψο ε θίλεζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βάξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα. 

 ην αθφινπζν δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη κεηξήζεηο ελεξγνχ ηζρχνο, 

άεξγνπ ηζρχνο θαη ζπληειεζηή ηζρχνο θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ηνλ αηφκσλ ζηνλ 

αλειθπζηήξα. πγθεθξηκέλα, θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ άηνκν 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο θαηά 1 ΚVA, ελψ ε ελεξγφο ηζρχο θαη ν 

ζπληειεζηήο ηζρχνο δε κεηαβάιινληαη αηζζεηά. 

 
 

Γηάγξακκα 5.36: πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο 

(θόθθηλν) πδξαπιηθνύ αλειθπζηήξα κε δηαθνξεηηθό αξηζκό αηόκσλ. 
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 ην αλέβαζκα ν αλειθπζηήξαο, κε θνξηίν έλα άηνκν, θαηαλαιψλεη 25 Α πεξίπνπ θαη κε 

θνξηίν 7 άηνκα 31 Α. Γεληθά, απφ ηα δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη φηη θάζε θνξά πνπ 

πξνζηίζεηαη έλα άηνκν ζηνλ αλειθπζηήξα παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1 Α ζην ξεχκα. 

ην θαηέβαζκα θαηαλαιψλεη 0,2 Α πεξίπνπ, δειαδή, ηείλεη πξνο ην 0, ελψ ζε θαηάζηαζε 

STAND BY 0,01 Α. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ ηάζε, παξαηεξείηαη βχζηζε ηεο ηάζεο 

πεξίπνπ 6V θαηά ηελ άλνδν κφλν. 

 

Μεραληθόο αλειθπζηήξαο 

 

 ε αληίζεζε κε ηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα, ζηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα παξαηεξνχληαη αηρκέο, δειαδή απφηνκε αχμεζε γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο 

έρεη ρακειή ηηκή θαη παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο. 

 Ζ ελεξγφο ηζρχο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ είλαη ιίγν κεγαιχηεξε 

απφ απηή θαηά ηελ θίλεζε πξνο ηα θάησ. Γηα παξάδεηγκα ζην παξαθάησ δηάγξακκα πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ θίλεζε ηνπ δεμηνχ αλειθπζηήξα κε 3 άηνκα παξαηεξείηαη φηη ζηελ άλνδν 

ε θαηαλάισζε είλαη 5 ΚW θαη ζηε θάζνδν 1 KW. Ζ άεξγνο ηζρχο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα. 

 
Γηάγξακκα 5.37: Γεδνκέλα αλαιπηή ελέξγεηαο ζην πίλαθα ηνπ δεμηνύ αλειθπζηήξα. 

πληειεζηήο ηζρύνο (κπιε), άεξγνο ηζρύο (πξάζηλν) θαη ελεξγόο ηζρύο (θόθθηλν) γηα θίλεζε ζε 

αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 3 άηνκα αξηζηεξά θαη 3 δεμηά. 

 ην αλέβαζκα ν αλειθπζηήξαο, κε θνξηίν έλα άηνκν, θαηαλαιψλεη 8 Α πεξίπνπ θαη κε 

θνξηίν 6 άηνκα 13 Α. Γεληθά, απφ ηα δηαγξάκκαηα πξνθχπηεη φηη θάζε θνξά πνπ 

πξνζηίζεηαη έλα άηνκν ζηνλ αλειθπζηήξα παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1 Α ζην ξεχκα. 

ην θαηέβαζκα θαηαλαιψλεη 8 Α πεξίπνπ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

κεηαθέξεη ελψ ζε θαηάζηαζε STAND BY 0,01 Α. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ ηάζε, 

13:17:1013:17:0013:16:5013:16:4013:16:3013:16:20

T
o

ta
l 
( 

k
W

, 
k
V

A
R

)

40

30

20

10

0

-10

T
o

ta
l (P

F
)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

40

30

20

10

0

-10

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα πάλσ

STOP

Έλαξμε θίλεζεο 

πξνο ηα θάησ

STOP

To
ta

l (
K

W
, K

V
ar

)

To
ta

l (
 P

F 
)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

13:16:20        13:16:30     13:16:40      13:16:50 13:17:00  13:17:10    



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 5: Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ ζε Αλειθπζηήξεο      
 

186 

παξαηεξείηαη κηθξή βχζηζε ηεο ηάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πεξίπνπ 1V θαηά ηελ 

άλνδν θαη 0,5 V ζηελ θάζνδν. Δπίζεο ζηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζην ξεχκα αηρκέο θαη ζηελ ηάζε ζηηγκηαία βχζηζε πεξίπνπ 4 V.     

 

Ζκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηαγξάκκαηα ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνθίι ησλ αλειθπζηήξσλ 

ππνινγίδεηαη φηη, θαηά πξνζέγγηζε, έλαο αλειθπζηήξαο ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη 100 

θνξέο κέζα ζε κηα εκέξα, δειαδή, πξαγκαηνπνηεί πεξίπνπ 100 αλεβάζκαηα θαη πεξίπνπ 80 

θαηεβάζκαηα. 

 

Γηα ηνλ κεραληθφ αλειθπζηήξα κε 3 άηνκα (κέζνο αξηζκφο αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

αλειθπζηήξα θάζε θνξά πνπ απηφο θηλείηαη), ζηελ άλνδν ε θαηαλάισζε είλαη 5 ΚW θαη ζηε 

θάζνδν 1 KW. Αληίζηνηρα, ζηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα ε θαηαλάισζε ζηελ άλνδν είλαη 

0,3 kW θαη ζηελ θάζνδν κεδεληθή. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηνλ πδξαπιηθφ 

αλειθπζηήξα ε θίλεζε πξνο ηα πάλσ δηαξθεί 30 δεπηεξφιεπηα (ζηε θάζνδν κεδεληθή 

θαηαλάισζε) θαη ζηνλ κεραληθφ 13 δεπηεξφιεπηα ε θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη 13 πξνο ηα 

θάησ πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 

Τδξαπιηθόο αλειθπζηήξαο 

 

 Αλεβάζκαηα: 100 × 0,3 ×
30

60 

60
= 0,25 𝐾𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼  

 Καηεβάζκαηα: 0 𝛫𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼 

 

χλνιν = 0,25 𝛫𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼 

 

Μεραληθόο αλειθπζηήξαο 

 

 Αλεβάζκαηα: 100 × 5 ×
13

60 

60
= 1,8 𝐾𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼 

 Καηεβάζκαηα: 80 × 1 ×
13

60 

60
= 0,3 𝐾𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼 

 

χλνιν = 2,1 𝛫𝑊ℎ/𝜂𝜇έ𝜌𝛼 

 

ηνλ κεραληθφ αλειθπζηήξα παξαηεξείηαη πνιχ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζε κηα εκέξα ζε 

ζρέζε κε ηνλ πδξαπιηθφ, αιιά ε δηαθνξά απηή δελ είλαη ηέηνηα ψζηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα απφ έλαλ πδξαπιηθφ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ζπλνιηθή 

εκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Γειαδή, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα, αλ θαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ πδξαπιηθνχ, είλαη αξθεηά 

κηθξή.  
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Κεθάιαην 6 

 

 

πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο 

 

 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

Έλα απφ ηα πξφβιεκα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ θηηξίνπ ήηαλ ε 

απνπζία κεηξεηψλ ζηνπο ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ 

ηκήκαηνο Β ηνπ θηηξίνπ. Ζ απνπζία ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο Γ.Δ.Ζ γηα ην θηίξην  απνηέιεζε 

επίζεο πξφβιεκα γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ εηήζησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ δελ ππήξρε κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηηο ηηκέο ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ πνπ 

θαηεγξάθεζαλ. Καηά ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ληκεληθψλ Έξγσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ κε 

ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην. Απφ ηε 

θαηαγξαθή πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 

 

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθψλ Έξγσλ εθηηκάηαη 

ζηηο 58.247 ΚWh θαη ν ηξφπνο πνπ απηή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηνπ θσηηζκνχ, ηεο ςχμεο – 

ζέξκαλζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Χζηφζν ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ, έγηλε εθηίκεζε ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ πνιπδχλακε κνλάδα, νπφηε 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πνπ ππνινγίζηεθε. 

 

Πίλαθαο 6.1: Δθηίκεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζην Δξγαζηήξην Ληκεληθώλ Έξγσλ 

 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 

 
Φύμε – Θέξκαλζε 

(Kwh/έηνο) 

Φσηηζκόο 

(Kwh/έηνο) 

Ζιεθηξηθέο 

πζθεπέο 

(Kwh/έηνο) 

Σκήκα Α 26.966 6.162 5.561 

Σκήκα Β 3.292 6.186 10.080 

χλνιν 30.258 12.348 15.641 

πλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο =  58.247 Kwh/έηνο 

 

Σν 66,4 % ηεο ελέξγεηαο απηήο αθνξά ην ηκήκα Α θαη ην 33,6 % ην ηκήκα Β. Ζ απμεκέλε 

θαηαλάισζε ζην ηκήκα Α νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην ηκήκα απηφ ν θιηκαηηζκφο ηνπ 

ρψξνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο αέξα – λεξνχ πνπ 

ιεηηνπξγεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηαο. Αληίζεηα ζην ηκήκα Β γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ εθηφο 
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ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ απηφλνκσλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ, θαηαλαιψλεηαη θαη θπζηθφ αέξην γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν ιεβήησλ. 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ 

θηηξίνπ. πγθεθξηκέλα, ην 51,7 % αθνξά ηελ ςχμε – ζέξκαλζε, ην 26,9 % ηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο (πεξηιακβάλεη ηνπο Ζ/Τ, ηνπο εθηππσηέο, ηηο ππφινηπεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη 

ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα) θαη ην 21,2 % ην θσηηζκφ. Τπάξρεη επίζεο έλα κηθξφ πνζνζηφ, ινηπά 

θνξηία, πνπ αθνξά θάπνηεο θαηαλαιψζεηο πνπ δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαγξαθήο φπσο ηα δηάθνξα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεηξάκαηα ζην 

εξγαζηήξην ζην ηκήκα Β. Σα κεραλήκαηα απηά δε ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο. Αληίζεηα έρεη πεξηιεθζεί ζηελ θαηαγξαθή ν ειεθηξνθηλεηήξαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην θαηά ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαζψο θαηαλαιψλεη 

ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αληίζηνηρε ελφηεηα, δελ 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ελδηάκεζεο θαηαλαιψζεηο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ 

ηκήκαηνο Α.  

 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε γηα θιηκαηηζκφ νθείιεηαη θπξίσο ζην ηκήκα Α ηνπ θηηξίνπ φπνπ 

είλαη εγθαηαζηεκέλε ε αληιία ζεξκφηεηαο αέξα – λεξνχ. Άιισζηε, ην 69,5 % ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην ηκήκα Α αθνξά ηνλ θιηκαηηζκφ. Αληίζεηα ζην 

ηκήκα Β ην πνζνζηφ απηφ είλαη πνιχ κηθξφηεξν (16,9 %) θαζψο ν θιηκαηηζκφο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ γίλεηαη κέζσ απηφλνκσλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, πνπ θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, αιιά θαη ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε θπζηθφ αέξην. 

Μάιηζηα ζην ηκήκα Β ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 51,3 % θαηαλαιψλεηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζην πνζνζηφ απηφ 

έρεη πξνζκεηξεζεί ε θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα ησλ 50 ίππσλ. 

 

Απφ ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πξνέθπςε: 

 Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ κνλψλ παινπηλάθσλ ηνπ ηκήκαηνο Β κε δηπινχο θαη ε ηνπνζέηεζε 

επηπιένλ ζεξκνκφλσζεο ζηεο εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηνπ ηκήκαηνο Β θξίζεθαλ κε 

ζπκθέξνπζεο νηθνλνκηθά. 

 Με ηελ επηινγή λα κελ πεξηιεθζνχλ ζηε δξάζε ηα θσηηζηηθά ηνπ ππνγείνπ, 

πεξηνξίζηεθε ην αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ 

ειεθηξνληθψλ ballast κε απνηέιεζκα ε δξάζε λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. Αληίζεηα ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ballast φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ είλαη νηθνλνκηθά κε 

ζπκθέξνπζα θαζψο ζην ππφγεην ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο θσηηζηηθψλ (62) ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ιίγεο κέξεο ζε ζρέζε κε ηα θσηηζηηθά ηνπ ππφινηπνπ θηηξίνπ. Έηζη, ελψ ην 

θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ ballast ζηα θσηηζηηθά απηά είλαη απμεκέλν (εμαηηίαο ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο), ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη ζεκαληηθή. 

 Σέινο νη δχν δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

ηζρχνο 9,9 ΚW θαη 95 ΚW αληίζηνηρα θξίλνληαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ πξνλνκηαθή ηηκή πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη 

ζεκαληηθά εηήζηα έζνδα. 
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Απφ ηε θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

αλειθπζηήξσλ, πδξαπιηθνχ θαη κεραληθνχ ηχπνπ, ηνπ Κηηξίνπ Υεκηθψλ Μεραληθψλ ηεο 

Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ κέζσ αλαιπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέθπςαλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 

Τδξαπιηθόο Αλειθπζηήξαο 

 

 Χο ζπλέπεηα ηεο απμεκέλεο ηηκήο άεξγνπ ηζρχνο, ε νπνία παξακέλεη ζηαζεξή ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε 

ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (ίζνο κε 0,2). 

 Ύζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ, ν 

ζπληειεζηήο ηζρχνο απμάλεηαη απφηνκα θαη επηζηξέθεη ζηηο αξρηθέο ηνπ ηηκέο, θνληά ζηε 

κνλάδα. 

 ηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα, ζε αληίζεζε κε ην κεραληθφ, νη ηηκέο ελεξγνχ θαη άεξγνπ 

ηζρχνο ζηελ θίλεζε πξνο ηα θάησ ηείλνπλ ζην κεδέλ, θαζψο ε θίλεζε ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ βάξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλειθπζηήξα. 

 Κάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη έλα επηπιένλ άηνκν παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο 

θαηά 1 ΚVA, ελψ ε ελεξγφο ηζρχο θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο δε κεηαβάιινληαη αηζζεηά. 

  ην αλέβαζκα ν αλειθπζηήξαο, κε θνξηίν έλα άηνκν, θαηαλαιψλεη 25 Α πεξίπνπ θαη κε 

θνξηίν 7 άηνκα 31 Α. Γεληθά, θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη έλα άηνκν ζηνλ αλειθπζηήξα 

παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1 Α ζην ξεχκα. ην θαηέβαζκα θαηαλαιψλεη 0,2 Α πεξίπνπ, 

δειαδή, ηείλεη πξνο ην 0, ελψ ζε θαηάζηαζε STAND BY 0,01 Α. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά 

ηελ ηάζε, παξαηεξείηαη βχζηζε ηεο ηάζεο πεξίπνπ 6V θαηά ηελ άλνδν κφλν. 

   

Μεραληθόο αλειθπζηήξαο 

 

 ε αληίζεζε κε ηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα, ζηελ έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα παξαηεξνχληαη αηρκέο, δειαδή απφηνκε αχμεζε γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεο ελεξγνχ θαη άεξγνπ ηζρχνο. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ ν ζπληειεζηήο ηζρχνο 

έρεη ρακειή ηηκή θαη παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο. 

 Ζ ελεξγφο ηζρχο θαηά ηελ θίλεζε ηνπ αλειθπζηήξα πξνο ηα πάλσ είλαη ιίγν κεγαιχηεξε 

απφ απηή θαηά ηελ θίλεζε πξνο ηα θάησ. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ δεμηνχ 

αλειθπζηήξα κε 3 άηνκα παξαηεξείηαη φηη ζηελ άλνδν ε θαηαλάισζε είλαη 5 ΚW θαη 

ζηε θάζνδν 1 KW. Ζ άεξγνο ηζρχο είλαη πεξίπνπ ε ίδηα. 

 ην αλέβαζκα ν αλειθπζηήξαο, κε θνξηίν έλα άηνκν, θαηαλαιψλεη 8 Α πεξίπνπ θαη κε 

θνξηίν 6 άηνκα 13 Α. Γεληθά, θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη έλα άηνκν ζηνλ αλειθπζηήξα 

παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1 Α ζην ξεχκα. ην θαηέβαζκα θαηαλαιψλεη 8 Α πεξίπνπ 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ κεηαθέξεη ελψ ζε θαηάζηαζε STAND BY 



 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Ληκεληθψλ Έξγσλ ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ & Μειέηε 

Ζιεθηξηθψλ Καηαλαιψζεσλ Αλειθπζηήξσλ ζε Γηαθνξεηηθέο πλζήθεο Φνξηίνπ 

 

Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα - Πξννπηηθέο        

 

192 

0,01 Α. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ ηάζε, παξαηεξείηαη κηθξή βχζηζε ηεο ηάζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο πεξίπνπ 1V θαηά ηελ άλνδν θαη 0,5 V ζηελ θάζνδν. Δπίζεο ζηελ 

έλαξμε θαη δηαθνπή ηεο θίλεζεο παξνπζηάδνληαη ζην ξεχκα αηρκέο θαη ζηελ ηάζε 

ζηηγκηαία βχζηζε πεξίπνπ 4 V. 

 

ηνλ κεραληθφ αλειθπζηήξα παξαηεξείηαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζε κηα εκέξα ζε ζρέζε 

κε ηνλ πδξαπιηθφ, αιιά ε δηαθνξά απηή δελ είλαη ηέηνηα ψζηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα απφ έλαλ πδξαπιηθφ λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ζπλνιηθή 

εκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ. Γειαδή, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ 

κεραληθνχ αλειθπζηήξα, αλ θαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηνπ πδξαπιηθνχ, είλαη αξθεηά κηθξή. 

 

 

6.2 Πξννπηηθέο 

 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ εθηίκεζε απηή δελ έρνπλ 

πεξηιεθζεί νξηζκέλεο θαηαλαιψζεηο, φπσο νη ελδηάκεζεο θαηαλαιψζεηο ηνπ θεληξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, θαζψο δελ είλαη δπλαηφο ν αθξηβήο ππνινγηζκφο ηνπο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, έγηλε 

εθηίκεζε ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ηελ πνιπδχλακε κνλάδα, νπφηε ππάξρεη 

αβεβαηφηεηα σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πνπ ππνινγίζηεθε. Έηζη ε εγθαηάζηαζε 

αλαιπηή ελέξγεηαο ζην θηίξην ζα επέηξεπε ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη κειέηε ηνπ πξνθίι 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζην θηίξην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Αθφκε ζα πξέπεη λα γίλεη κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ ην ρεηκψλα  θαη ην θαινθαίξη, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πξνθίι ζρεηηθά 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Δπίζεο, ε εγθαηάζηαζε κεηξεηή θπζηθνχ αεξίνπ ζην θηίξην ζα επέηξεπε ηελ εθηελέζηεξε 

κειέηε ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζην ηκήκα Β πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη 

ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. 

        

Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή εμαηηίαο ηεο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ιφγσ ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηεο κεγάιεο επηβάξπλζεο ηεο αηκφζθαηξαο κε ξχπνπο. Ζ 

εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθά βηψζηκσλ δξάζεσλ πνπ πξνηάζεθαλ ζα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα βειηηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπ πξνθίι.   
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